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RESUMO 

 

 

O objetivo basilar desta dissertação é estudar as concepções e práticas políticas no município 

de Pão de Açúcar, cidade localizada no Sertão do Estado de Alagoas, a partir de 1952 até 

2012, através da análise das representações sobre as ações políticas desenvolvidas por Elísio 

Maia, figura atuante por mais de 40 anos na localidade e que continua muito presente na 

memória da população. Para tal estudo utilizei a análise de jornais, revistas e o depoimento 

oral produzido a partir de cerca de cinquenta entrevistas com moradores e políticos do 

município, e também focalizei ao longo da pesquisa etnográfica o tratamento dado a política 

pelos atores sociais, a partir do conjunto de práticas e valores vividos nas relações cotidianas, 

uma vez que a maneira como a população “experimenta” a política está em consonância com 

as praticas cotidianas, nas relações menos públicas. 

 

Palavras-chave: concepções e práticas políticas; líder político; Elísio Maia; Pão de Açúcar; 

sertão de alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The main objective of this dissertation is studying the political conceptions and practices in 

the Pão de Açúcar city, which is located in the backcountry of Alagoas State, from 1952 to 

2012, through the analysis on representations about political actions developed by Elísio 

Maia, character that act over 40 years in the locality and keeps very present in the population 

memory. In order to do this research I used the journal, magazines and oral testimony analysis 

produced by around fifty interviews with the neighborhood and politics from the city, I also 

focuses on the ethnographic research way the treatment given to the politic by the social 

actors starting from the practices and values conjunct lived in the routine relationship, once 

that the manner as the population “experiment” the politic goes together with the routine 

practices, in the lest publics relationship. 

 

Keyword: political conceptions and practices; political leadership; Elísio Maia; Pão de 

Açúcar; backcountry of Alagoas State. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o ano de 2006 atuo como professor da rede pública estadual de Alagoas, lotado 

em Pão de Açúcar, município localizado às margens do Rio São Francisco, no sertão 

alagoano. Entre o ofício docente e a convivência com as pessoas da cidade, pude, no período 

de pouco mais de seis anos, acompanhar alguns elementos que engendram a vida cotidiana na 

cidade e me familiarizar com eles: a dinâmica da feira realizada às segundas-feiras, o jogo de 

futebol que segue o entardecer no Velho Chico, a conversa que acontece nos bancos das 

praças e que trata sobre a moral citadina, os problemas enfrentados pelos cidadãos comuns e 

as notícias que repercutem no cenário local, e que por vezes se utiliza da memória coletiva
1
 

para assumir significado perante os seus debatedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização do Município de Pão de Açúcar. 
 

 

 

                                                 
1
 Maurice Halbwachs afirma que a memória individual existe sempre a partir de uma memória 

coletiva, pois todas as lembranças são construídas no interior de um grupo. O surgimento de muitas ideias, 

reflexões, sentimentos, paixões que atribuímos a nós, são, quase sempre, valores desenvolvidos pelo grupo em 

contextos específicos. Destarte, o recordar pode, devido à solidariedade e o afeto desenvolvido no grupo, ser 

reconstruído ou simulado. Muitas representações do passado são, assim, edificadas a partir da percepção de 

outras pessoas, do que imaginamos ter acontecido ou pela internalização de representações de uma memória 

histórica. A lembrança, segundo Halbwachs, “é uma imagem engajada em outras imagens” (HALBWACHS, 

2006). 



 

 

Durante esses anos de exercício do magistério em Pão de Açúcar passei a 

compreender o modo de falar, escutar, ver e indagar usado na comunidade e me inserir no 

universo dos grupos que a compõem. Essa condição, alcançada sutilmente, permitiu 

reconhecer a oportunidade de lançar uma investigação acurada sobre a influência de Elísio 

Maia sobre as concepções e práticas políticas dos pãodeaçucarenses no presente, já que ele 

aparecia com frequência nas rodas de conversa da cidade como uma figura emblemática da 

história local, associado à visibilidade que o município alcançou na trama de poder estadual 

que se desenrolou na segunda metade do século XX. 

A trajetória de Elísio Maia, antigo prefeito da cidade e ex-deputado por várias 

legislaturas, em encontros e diálogos que aconteciam no intervalo das aulas, no aquecimento 

antes do início do futebol nos fins de tarde às margens do Rio São Francisco, no 

movimentado “Bar de Cádmo”, nos banhos de rio ou na “cafua do baralho”, quase sempre se 

confundia com a história da localidade e boa parte das descrições dos atos em que ele estava 

envolvido soavam com nostalgia, era “um tempo em que o político era generoso, buscava o 

benefício do povo e não o de si próprio”, conforme relatou um dos interlocutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praia da Bomba, vista do Cristo. 

Foto disponível no site: http://www.overmundo.com.br/guia/cristo-de-pao-de-acucar 

 

 

 

http://www.overmundo.com.br/guia/cristo-de-pao-de-acucar


 

 

Sem dúvidas, a realidade política que também assistia em Aracaju, local de minha 

residência, somou-se a essa situação e aguçou o meu interesse sobre a relação entre Elísio 

Maia e a dinâmica política que se operava no município alagoano em que trabalhava. Na 

Capital sergipana as relações com o político estavam sempre distantes do eleitorado e os 

benefícios pessoais, fruto das benesses advindas da proximidade com aqueles que ocupavam 

os cargos políticos, eram vistos, principalmente pela imprensa em geral, como um ato de 

corrupção, de nepotismo ou de uso da maquina pública para benefício particular, enquanto 

que na realidade política da cidade alagoana, as relações pareciam estar pautadas por valores e 

regras divergentes daquelas consideradas democráticas. O entusiasmo das falas que exaltavam 

a não distinção entre oposição e situação, além do fato de que Elísio Maia “tinha moral com o 

governador, empregava quem ele queria, e o governador tinha que atender, mesmo sem 

querer, pois o homi tinha voto”, apresentava um novo modelo de compreensão da realidade, 

que carecia de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elísio Maia. Foto de Tribuna do Sertão. 

 

 

 



 

 

Elísio da Silva Maia foi prefeito do município de Pão de Açúcar por dois mandatos, 

entre os anos de 1953 e 1954 e no período de 1983 a 1988, além de deputado estadual nas 

legislaturas de 1959 a 1962, 1963 a 1966, 1967 a 1970 e 1991 a 1994 (AMORIM, 2004). 

Fruto de uma linhagem tradicional de políticos - seu pai e avô paterno, Lâmego Maia e 

Cazuza, respectivamente, foram prefeitos do município pãodeaçucarense nas duas primeiras 

décadas do século XX - Elísio estabeleceu com a população local uma política de assistência 

aos mais carentes, pautada na doação de dinheiro, comida, emprego e proteção, e por meio 

dela sustentou-se na vida pública por mais de 45 anos, construindo uma imagem de 

reconhecida autoridade e prestígio, e potenciais habilidades para atender às demandas de sua 

clientela.  

“Seu Elísio é que era um político de verdade. A gente pedia e ele atendia”, frase dita 

pela professora A.G.M. e recorrente entre essa população de Pão de Açúcar, sinaliza a 

importância que ele possui para aquela sociedade no presente, minimizando a significância da 

violência que ele empreendeu contra os inimigos políticos
2
. Sem dúvidas, o ex-deputado é 

visto por muitos como um homem bom, que esteve comprometido com o bem-estar das 

pessoas, como revela o depoimento da professora G.D.R., que nos tempos livres se dedica aos 

trabalhos sociais desenvolvidos por uma igreja local: “Num tinha festa que ele não bancasse 

de tudo. Hoje ninguém quer dar nada, e quando a gente pede, eles dizem que a Igreja é rica. 

Tá é faltando gente como seu Elísio! Cabra homem mesmo”. 

 Assim sendo, a proposta deste trabalho é analisar as representações
3
 políticas que 

pessoas das mais diversas condições financeiras, sociais e culturais, no município de Pão de 

Açúcar, fazem sobre a atuação do político Elísio Maia e estender esta contribuição para a 

construção do ideário político que marca os anseios da população na atualidade e para a 

análise das práticas políticas públicas existentes na localidade no presente. Esse objetivo é 

norteado por alguns questionamentos, tais como: quais as práticas empreendidas por Elísio 

Maia que o faz ser lembrado constantemente no discurso popular? Essas práticas ainda são 

efetivadas ou cobradas pela população?  

                                                 
2 O caso de violência mais conhecido, associado a Elísio Maia é a “Chacina de Tapera”, ocorrida 

em 1985. Foram assassinados neste episódio, o presidente local do PMDB, João Alves, e mais dois dirigentes do 

partido. Três militantes sobreviveram, mas saíram gravemente feridos. 
3
 Segundo Moscovici (2003), as representações sociais permitem perceber a comunicação existente 

entre o individual e o coletivo.  Ainda afirma que o social apenas pode ser compreendido a partir da existência 

do sujeito, bem como o sujeito passa somente a existir no social. Existe, portanto, uma interação dialética entre 

essas duas esferas, onde o social atua na elaboração das representações sociais dos indivíduos e estas mesmas 

representações interferem na elaboração das representações sociais do grupo do qual esses sujeitos fazem parte. 
 



 

 

Embora o uso da violência associado ao Maia apareça em alguns discursos, o que faz 

aproximá-lo de grande político parecem ser as concessões de benefícios - um mecanismo 

sempre utilizado na esfera diária de pessoas em comunidades carentes, sucedidas para superar 

a ausência material e quando negados geram desconfianças (PALMEIRA, 1996). São favores 

àqueles que necessitam de dinheiro e bens materiais, ou de conhecimento em outras esferas, 

que lhe conferem singularidade e importância, justamente ao ultrapassarem o modo como 

suas solicitações são realizadas - visto que por certo são trocas. 

Como uma parte considerável das nossas vidas permanece estacionada na mesma 

esfera em que dádiva, obrigação e liberdade se misturam, nesta sociedade alagoana, palco da 

pesquisa, em conversa com aqueles que estavam envolvidos nas disputas políticas, nem tudo 

foi classificado em termos de compra e de venda, mas, como uma espécie de parceria, à 

primeira vista. Mais do que um valor monetário, no sertão alagoano e em muitos outros 

espaços, as coisas possuem um valor sentimental. E a dádiva recebida ainda pode tornar 

inferior quem a aceitou, sobretudo quando é dada sem a intenção aparente da reciprocidade 

(MAUSS, 1974).  

 

1. Antropologia política 

 

Antes de dar início propriamente a analise proposta neste trabalho, dedico algumas 

linhas ao desenvolvimento da antropologia política de modo a familiarizar o leitor com o 

quadro teórico que me serviu de inspiração e forneceu a matéria-prima para a construção 

deste trabalho, assim como as memórias, os sujeitos e os discursos sobre as práticas políticas 

em Pão de Açúcar. 

Dentro desta lógica trato a antropologia da política como campo que objetiva mostrar 

como os atores sociais compreendem e praticam a política em seu cotidiano, ou seja, como se 

relacionam e dão significado aos componentes e às práticas incluídas no universo da política. 

Logo, este escrito incide sobre as formas de praticar a política, onde as instituições são 

processadas a partir de pressupostos encontrados em outras esferas da vida social, como a 

família e a religião. Neste trabalho estou mais interessado na política neste estágio formal ou 

institucional entrecortado por valores de outros campos de atuação da vida em sociedade. 

A antropologia surge enquanto ciência no início do século XIX, preocupada em 

conhecer povos que não se estruturavam conforme os preceitos civilizatórios europeus. No 

mesmo período a filosofia política já se encontrava consolidada, voltada ao estabelecimento 

de reflexões sobre o desejável na esfera do poder. De certa maneira a antropologia surgiu 



 

 

como proposta opositora à ciência filosófica, ao buscar conhecer o funcionamento das 

sociedades primitivas/ selvagens e ter como foco as formas e sistemas de poder, a fim de 

estabelecer estágios de desenvolvimento segundo a comparação com a sociedade industrial 

europeia, seguindo a lógica evolucionista predominante. O sistema político para os 

evolucionistas tinha como modelo ideal o Estado Moderno europeu, considerando os sistemas 

políticos primitivos menos evoluídos ou em processo de desenvolvimento cujo fim era a 

formação de um Estado similar (DONEGANI, 2006). 

O estudo da política no campo antropológico foi impulsionado com o avanço dos 

estruturais-funcionalistas sob o auspício de Radcliffe-Brown. Os discípulos desta escola se 

preocupavam com os princípios estruturais abstratos e mecanismos de interação social. Para 

esses pesquisadores o indivíduo era concebido como um fenômeno da sociedade e de pouca 

importância intrínseca, interessando inferências através dele sob os elementos da estrutura 

social. Por este posicionamento Radcliffe-Brown foi considerado seguidor de Durkheim, pois 

destacava o indivíduo como produto da sociedade. Para ele a sociedade se mantinha coesa por 

força de uma estrutura de regras jurídicas, estatutos sociais e normas morais que 

circunscreviam e regulavam o comportamento, ou seja, a estrutura social existia independente 

dos atores sociais que a reproduziam. As pessoas e suas relações seriam agenciações da 

estrutura e o objetivo do antropólogo era desmascarar nas situações empíricas os princípios 

que regem a estrutura (ERIKSEN; NIELSEN, 2007).  

Na Inglaterra os estruturais-funcionalistas deram ênfase maior ao estudo da política, 

sobretudo nos trabalhos de campo realizados nas colônias inglesas. Muitos trabalhos 

desenvolvidos buscaram compreender a organização social de grupos e etnias sem a presença 

de um sistema político formal, ou seja, sem Estado. Na década de 1940 foi publicada a 

coletânea “Sistemas políticos africanos” (1979), organizada por Meyer Fortes e Edward 

Evans-Pritchard. Neste trabalho os autores descreveram oito sistemas políticos de distintas 

áreas do continente africano, considerando seus princípios gerais de organização política. 

Com este estudo os autores chegaram à conclusão de que não se poderia afirmar a priori que 

sistemas políticos em sociedades culturalmente semelhantes são do mesmo tipo ou que a 

semelhança dos sistemas políticos fosse definida pelos meios de produção ou processos de 

formação parecidos (MEYER; EVANS-PRITCHARD, 1979). 

Para os estruturalistas britânicos o estudo do sistema político de uma sociedade era um 

dos elementos para compreender a natureza de suas instituições sociais. Um ponto 

fundamental para a compreensão da antropologia africanista era a obrigação de encontrar 

instrumentos teóricos adequados ao sistema de organização, manutenção e controle da força 



 

 

em sociedades tribais que não apresentavam a presença de um Estado centralizado conforme 

os moldes europeus. Diferente dos evolucionistas, os estruturalistas recusaram classificar as 

sociedades primitivas pelo viés negativo, atribuindo-as à característica de sociedades sem 

política, por não possuírem um poder central, um Estado. Eles procuravam em outras 

extensões da vida social os meios de efetivação da vida política (KUSCHNIR, 2007). 

Por volta de 1950 o antropólogo inglês Edmund Leach apresentou uma metodologia e 

conceitos para a pesquisa no campo da antropologia política. Em “Sistemas políticos da Alta 

Birmânia” (1996), Leach contestou a noção de sociedade em permanente equilíbrio, como 

atesta a citação abaixo: 

 

As sociedades reais existem no tempo e no espaço. A situação demográfica, 

ecológica, econômica e de política externa não se estruturam num ambiente 

fixo, mas num ambiente em constante mudança. Toda sociedade real é um 

processo no tempo. As mudanças que resultam desse processo podem ser 

discutidas por dois ângulos. Primeiro, existem as que são coerentes com uma 

continuidade da ordem formal existente. Por exemplo, quando um chefe 

morre e é substituído por seu filho, ou quando uma linhagem se segmenta e 

temos duas linhagens onde havia apenas uma, as mudanças são partes do 

processo de continuidade. Não há mudança na estrutura formal. Segundo, 

existem mudanças que de fato refletem modificações na estrutura formal. 

(LEACH, 1996). 

 

O autor expôs em sua obra a necessidade de mostrar que a estrutura social estava em 

constante mutação, parecendo estável e coerente apenas no relato etnográfico. Segundo 

Leach, a antropologia teria que se debruçar sobre os processos de transformação e mudança. 

Algumas sociedades, aparentemente equilibradas, só poderiam ser compreendidas no 

presente, em sua heterogeneidade, caso fosse levado em consideração o seu processo histórico 

e não só o momento em que o pesquisador vivenciava. 

Outras abordagens contribuíram para o estudo da antropologia política, como as de 

Max Gluckman e Victor Turner, principalmente com a introdução dos conceitos de processo e 

ritual. Aliás, de outros tantos pesquisadores. Nesse sentido, ressalto que não é meu intento 

apresentar uma história da Antropologia, mas apenas apontar as colaborações de antropólogos 

que de certa forma, foram importantes para a minha introdução no campo. 

Retomando o debate. Apesar de não se constituir como análise central neste estudo, a 

compreensão dos processos rituais foi de fundamental importância para a compreensão de 

determinadas ações observadas durante o trabalho de campo. Victor Turner observou que, 

para facilitar a interpretação da ritualização e das partes envolvidas, o antropólogo: 

 



 

 

[...] pode situar esse ritual no seu campo significante e descrever a estrutura 

e as propriedades desse campo. Por outro lado, cada pessoa que participa do 

ritual o encara de seu ângulo particular de observação. Sua visão é 

circunscrita pelo fato de ocupar uma posição particular, ou mesmo um 

conjunto de posições situacionalmente conflitantes, tanto na estrutura 

persistente de sua sociedade, como também na estrutura de papéis do ritual 

(TURNER, 2005). 

 

Gluckman, por sua vez, analisou a sociedade sul-africana durante a primeira metade 

do século XX:  

 

[...] dentro de um sistema político, um indivíduo (ou grupo) pode ter papéis 

em organizações diferentes de modo que os conflitos incidem na pessoa (...) 

Os indivíduos usam a contraposição política das autoridades para atingirem 

seus próprios fins Um homem utiliza-se da existência de diferentes grupos 

para escapar das dificuldades encontradas em um desses grupos 

(GLUCKMAN, 1987). 

 

Assim sendo, registrou-se uma preocupação em dilatar o universo de averiguação do 

pesquisador para além do universo de atuação dos sujeitos, considerando seu universo de 

atores e significados (ERIKSEN; NIELSEN, 2007). Percebe-se então que há uma 

preocupação em ampliar o conceito de atividade política e evitar uma abordagem centrada no 

Estado Moderno como o ápice da evolução deste aspecto social. Desta forma, esses trabalhos 

começaram a mostrar o papel dos indivíduos na estrutura, isto é, o papel do indivíduo 

enquanto mediador político, econômico e cultural. Comprovou-se que mesmo não havendo o 

uso da força o indivíduo tinha diversos mecanismos de dominação, seja do "uno" para o 

grupo, ou do grupo para o "uno". 

Cabe ainda destacar a contribuição do antropólogo francês Pierre Clastres para a 

formação de uma antropologia política, principalmente em seu livro “A sociedade contra o 

Estado” (2003). O autor sempre é lembrado como um dos antropólogos que propôs a 

relativização mais aguda da noção de política. Para Clastres o poder político deve ser 

compreendido como universal, inerente ao social, e, diferente do que ocorre nas sociedades 

com Estado, poderia ser exercido de forma não coercitiva. O foco dos estudos de Clastres 

foram as sociedades primitivas sul-americanas. Após suas pesquisas, concluiu que o escopo 

do poder não era estabelecer a ambição do chefe sobre o grupo, mas sim espalhar o discurso 

da sociedade sobre ela mesma, de maneira a conservar seu modo solidário e igualitário. 

A abordagem do poder nas sociedades primitivas também serviu para Clastres criticar 

de forma veemente o trabalho de alguns adeptos do marxismo, que apontavam a primazia da 

esfera econômica na determinação da vida social:  



 

 

 

É então a ruptura política - e não a mudança econômica - que é decisiva. A 

verdadeira revolução, na proto-história da humanidade, não é a do neolítico, 

uma vez que ela pode muito bem deixar intacta a antiga organização social, 

mas a revolução política: é essa aparição misteriosa, irreversível, mortal para 

as sociedades primitivas, que conhecemos sob o nome de Estado. E caso 

haja desejo de conservar os conceitos marxistas de infraestrutura e de 

superestrutura, então talvez seja necessário reconhecer que a infraestrutura é 

o político e que a superestrutura é o econômico (CLASTRES, 2003). 

 

Para o autor a esfera política estruturava as relações sociais. Em seus trabalhos e em 

especial na obra citada nos parágrafos logo acima, o poder era exercido em nome do grupo 

com o propósito de não alterar o caráter igualitário das relações sociais. Em uma narrativa 

científica que muito se assemelhava à filosofia política anarquista, Clastres afirmou em seu 

discurso que a luta da sociedade seria contra o surgimento do Estado e com isto contra a força 

coercitiva e a hierarquização social. 

Ao empreender uma relativização mais aguda da noção de política, Clastres advogou o 

poder político como elemento universal e inerente ao social e, diferente do que ocorre nas 

sociedades com Estado, exercido de forma não coercitiva: 

 

Se o poder político não é uma necessidade inerente ao poder a natureza 

humana, isto é, ao homem como ser natural [...] em troca ele é necessidade 

inerente a vida social. Podemos pensar o político sem a violência, mas não 

podemos pensar o social sem o político, em outros termos não há sociedade 

sem poder (CLASTRES, 2003). 

 

Logo, a concepção moderna de política, principalmente aquela baseada em princípios 

da coerção do Estado, estaria coberta de relativismo e deveria ser localizada em um 

determinado espaço e tempo. Clastres tratou que em todas as sociedades o poder político 

estevava presente como mediador das relações e distribuições sociais. No entanto, na grande 

maioria das sociedades “primitivas” o mecanismo da violência estava ausente, assentado sob 

outras relações: 

 

Pois, se este último [chefe] não arranja o que dele se espera, sua aldeia ou 

seu bando simplesmente o abandona em troca de um líder mais fiel a seus 

deveres. É exclusivamente por meio dessa vinculação real que o chefe pode 

sustentar seu estatuto. (CLASTRES, 2003). 

 

Ainda no intento de assegurar a proposta desta investigação, lanço-me ao texto “Troca 

e poder” (2003), do mesmo autor, em que foram apresentadas as três propriedades essenciais 



 

 

de uma liderança: capacidade de promover a paz, ser generoso com os seus bens e ter 

facilidade de comunicação com o grupo, a fim de transmitir os costumes e tradições do povo 

de forma contínua. 

As observações destacadas serviram como base para situar o campo em que esta 

pesquisa foi realizada e para analisar seu objeto: as concepções e representações sobre as 

práticas políticas no Município de Pão de Açúcar, Estado de Alagoas, tendo como fio 

condutor deste entendimento as práticas políticas de Elísio Maia e como estas são recebidas 

pela comunidade. 

Marshall Sahlins também muito contribui para o desenho do objeto em questão. O 

trabalho “Hombre pobre, hombre rico, gran hombre, jefe: tipos políticos em melanesia y 

polinésia” (1979) abordou a estrutura de poder em duas ilhas do Pacifico. Numa delas, a 

Melanésia Ocidental, a liderança estava centrada no “grande homem” e esta posição era 

resultado de uma série de atos que elevam uma pessoa para além do homem comum e atraiam 

ao seu redor um coro de homens leais e de menor prestígio. 

Nas sociedades melanésias, a política era, em sua maior parte, uma política pessoal, e 

tanto o tamanho da facção de um líder, quanto a extensão da sua fama eram normalmente 

determinadas por competições com outros homens ambiciosos. Os seguidores desse líder 

mantinham uma série de relações com ele. Portanto, esse deveria demonstrar uma série de 

atributos que pudessem atender os anseios do povo tais como: poderes mágicos, destreza no 

cultivo, domínio da oratória, bravura na guerra e principalmente o desenvolvimento de meios 

que possibilitem as grandes doações públicas, pois esta prática lhe daria a fama e o respeito 

perante a comunidade (SAHLINS, 1979).  

Já na Polinésia esta política de relações pessoais, segundo Sahlins, foi superada por 

uma política centralizada. Existiu uma série de chefes mais altos e de menor cargo que 

mantinham um domínio sobre secções maiores e menores do corpo político. Tanto o chefe 

supremo central como os chefes que controlavam parte de uma chefatura eram verdadeiros 

possuidores de cargos e títulos e mantinham permanente posição de autoridade sobre seus 

grupos.  

Nessas Ilhas do Pacífico o poder residia no cargo e não na pessoa, “emergiram 

estruturas de liderança e séquitos supra pessoal, organizações que continuavam independentes 

dos homens que ocupavam posições nelas durante breve lapso de suas vidas” (SAHLINS, 

1979). Os chefes polinésios, senhores de seu povo e proprietários dos recursos do grupo, 

tinham direito a solicitar o trabalho e o produto agrícola dos lugares compreendidos dentro de 

seus domínios. O chefe, nesse caso, não necessitava induzir os outros a uma série de atos 



 

 

individuais de generosidade, pois o poder econômico sobre o grupo era o dom inerente à sua 

posição.  

O gerenciador geral estimulava a produção familiar específica de alguns alimentos e 

divulgava a proibição de outros, que segundo a crença local só poderiam ser consumidos de 

forma coletiva. Desta forma o chefe conseguia acumular excedente que, segundo a crença, 

eram de uso coletivo, um “fundo de poder” que ficava nas mãos do chefe central. Para 

ampliar a reserva era incentivada a construção de grandes áreas irrigadas. Este “fundo de 

poder” era utilizado em momentos de visitas de outros chefes ou para o próprio povo, em 

momentos festivos. Em determinados casos este era utilizado para assistir à população em 

geral nos momentos de escassez (SAHLINS, 1979). 

Deste modo podemos ter uma cronologia sobre os desenhos da antropologia política 

em contextos diversos. Mas conforme Barnes observou em seus estudos, ao abandonar a 

superfície nacional tem-se que buscar mais atenciosamente pela “matéria-prima da política” 

(BARNES, 1987). Assim, percebo que processos semelhantes àqueles encontrados em nível 

político nacional, como, por exemplo, as alianças, compromissos, disputas pelo poder, são 

deparados na esfera local e até em espaços menores, como os da família e ambientes de 

trabalho: 

 

Mas estes processos políticos de nível mais baixo, ou de nível local, ocorrem 

dentro de instituições que preenchem muitas funções que não são políticas. 

O comportamento político encontra-se, aqui, vinculado intimamente a ações 

que são dirigidas a outros objetivos não políticos que podem ser isoladas 

analiticamente destes outros aspectos, mas não em termos de espaço, tempo 

ou pessoa [...] ao se observar a política local, é inconveniente restringirmo-

nos somente aos processos sociais que ocorrem em instituições políticas 

especializadas, pois estas podem simplesmente não existir. Devemos, ao 

contrário, adotar a perspectiva de política que está implícita em expressões 

como política acadêmica, política do esporte, política da igreja, etc. É a 

partir desta perspectiva que devemos procurar, onde quer que possamos 

encontrá-los, aqueles processos através dos quais indivíduos e grupos tentam 

mobilizar apoio para seus vários objetivos e, nesse sentido, influenciar as 

atitudes e ações dos seus seguidores (BARNES, 1987). 

 

Parto, assim, do pressuposto de que a sociedade é heterogênea e constituída por redes 

sociais com diversas percepções da realidade e essa realidade necessita ser investigada a partir 

das formulações e conduta de pessoas em condições particulares.   

 

2. As redes sociais e o estudo da política 

 



 

 

Diante da realidade encontrada no trabalho de campo utilizei o conceito de rede social, 

um instrumento de análise muito aplicado por pesquisadores que se debruçaram sobre o 

estudo de política local. No que se refere às redes sociais, Barnes as define como conexões 

interpessoais que surgem a partir da afiliação a um grupo ou pessoas de grupos diferentes. 

Assim, o conceito de rede é indicado para: 

 

[...] situações em que grupos persistentes, como partidos e facções, não estão 

formados, bem como em situações em que indivíduos são continuamente 

requisitados a escolher sobre quem procurar para obter liderança, ajuda, 

informação e orientação. Deste modo, o emprego da rede social nos ajuda a 

identificar quem são os líderes e quem são os seguidores, ou a demonstrar 

que não há padrão persistente de liderança (BARNES, 1987). 

 

Bayer analisou a importância das redes sociais na formação dos “quase-grupos” em 

sociedades complexas, como a que estamos estudando. Os “quase-grupos” eram entidades 

desprovidas de uma “estrutura identificável”, em que os elementos têm determinados 

interesses ou comportamentos comuns que poderão, em determinado momento, levá-los a 

constituírem “grupos definitivos” (MAYER, 1987). Ainda segundo o autor, os “quase-

grupos” apresentavam certo grau de organização, entretanto, não eram grupos. Seria possível 

denominá-los de “quase-grupos interativo, pois estão baseados em um conjunto de indivíduos 

em interação” (MAYER, 1987). 

Assim, os “quase-grupos” diferem do “grupo” por dois motivos: 

 

Em primeiro lugar, estão centrados em um ego, no sentido de que sua 

própria existência depende de um indivíduo específico como foco 

organizador central; é diferente de um grupo, onde a organização pode ser 

difusa. Em segundo lugar, as ações de qualquer membro tornam-se 

relevantes apenas na medida em que são interações com o próprio ego ou seu 

intermédio. O critério de associatividade não inclui a interação com outros 

membros do quase-grupo em geral (MAYER, 1987). 

 

Marcos Otávio Bezerra ao analisar as práticas de corrupção no Estado do Rio de 

Janeiro, apontou essas relações pessoais ou em redes como um dos fatores para o surgimento 

de práticas corruptas ou de favorecimento entre pessoas. Segundo Bezerra, “falamos em rede 

pessoal uma vez que queremos assinalar aquele conjunto limitado de contatos diretos e 

indiretos de uma pessoa que se caracteriza por estar fundado em relações de caráter pessoal” 

(BEZERRA, 1995). Assim sendo, as relações em redes pessoais abarcam de maneira especial 

aquelas pessoas que estão atreladas por relações de parentesco, amizade, patronagem, alianças 



 

 

pessoais e conhecimento. De acordo com o conceito proposto, uma pessoa não necessita estar 

diretamente vinculada a um “ego” para ser considerada como integrante de sua rede pessoal. 

Tendo como referencia essa posição, observei como se dá a relação de políticos que 

ocupam cargos em outras esferas do poder - deputados, governador, senador - e o político ou 

o cabo eleitoral em sua localidade, em contato mais pessoal com o eleitorado. Para isto, a 

observação de um tempo para além do “tempo da política” foi importante para perceber como 

a população espera que o político local se relacione com o político fora do âmbito local. 

A liderança local é, na maioria das vezes, o mediador entre os recursos vindos de 

outras esferas - estadual e federal - e a população local. Desta forma, ele apresenta o político 

que atua em espaços distantes à população e aumenta seu prestígio junto à comunidade. Na 

representação da maioria dos pãodeaçucarenses, os recursos eram adquiridos devido à relação 

entre o líder local e o político que atua em outras instâncias e está atrelado a localidade. Essa 

mediação pode ser exercida por outras pessoas, mas os recursos de interesse da coletividade, 

na maioria dos casos observados, parte da liderança maior dentro das facções locais.  

Durante uma conversa com um representante de uma das cooperativas de pescadores 

do Município de Pão de Açúcar, antes de começar a “pelada” do fim de tarde, ele resumiu 

bem estas relações de mediação ao relatar sobre a chegada de recursos para sua cooperativa: 

“Tamo precisando do recurso, ele tem que brigar por a gente, o prefeito disse que ia falar com 

ele pra agilizar o projeto. Bom, eles é quem sabe, eles precisa fazer base pra época da eleição 

de novo, ou vem outro”. Assim, caso este segmento receba o benefício através da intervenção 

do parlamentar, este, segundo o próprio pescador, será recebido - junto com a liderança local - 

pelos cooperados para agradecer e divulgar a sua intercessão.  

As concepções e as práticas políticas no município de Pão de Açúcar se configuram 

como um conjunto abrangente que invade o dia a dia. Elas se desenvolvem numa relação 

hierarquizante em relação ao político. O “apoio” - como foi mostrado por Moacir Palmeira 

com a nomenclatura de adesão - é marcado pelo afeto e não pautado unicamente no interesse 

ou na avaliação racional. Desta forma, a relação política é objetivada como adesão de caráter 

pessoal, mais do que participação ou opção.  

 

3. Distinção entre “indivíduo” e “pessoa” 

 

No estudo da política brasileira é muito importante a distinção entre “indivíduo” e 

“pessoa”. Destarte, para definir a noção destas categorias recorro aos estudos de Roberto 

DaMatta (1997) e Christine de Alencar Chaves (2003). Ambos baseiam-se em Louis Dumont 



 

 

para definir essas duas categorias e em alguns momentos citam também o trabalho de Marcel 

Mauss, “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a noção do eu”. 

Segundo DaMatta, o sistema brasileiro opera em dois níveis distintos; um particulariza 

até o nível biográfico; o outro age por meio de leis universais e evita a relação direta com os 

indivíduos. O primeiro estabelece o código das relações e da moralidade pessoal, a unidade é 

a pessoa; já no segundo caso, a unidade do “código burocrático ou a vertente impessoal e 

universalizante igualitária do sistema constituído é o indivíduo” (DAMATTA, 1997). 

No que se refere à ideia do indivíduo, ela recebeu duas elaborações distintas. A 

primeira, mais “individualizante”, como “repositório de sentimentos, emoções, liberdade e a 

igualdade, sendo a solidão e o amor dois de seus traços básicos e o poder de optar e escolher, 

um de seus direitos mais fundamentais” (DAMATTA, 1997). A segunda vertente foi a do 

“indivíduo natural”. No lugar de termos a sociedade contida no indivíduo, temos, ao contrário, 

o indivíduo contido na sociedade. Esta última vertente corresponde à noção de pessoa. 

Em sistemas tradicionais, formado por rede de relações sociais imperativas, em que 

“dominam o espaço social e a pessoa, o indivíduo é o bruxo”, é a pessoa que sempre solicita e 

coisa nenhuma oferece em gratificação, aquele que se põe continuamente “acima dos parentes 

e amigos”. Por isso no Brasil o individualismo pode ser comparado, em nosso dia a dia, com o 

egoísmo, uma prática social combatida entre nós. Assim, individualizar significa desvincular-

se dos segmentos tradicionais, como “a casa, a família, o eixo das relações pessoais como 

meios de ligação com a totalidade” (DAMATTA, 1997).  

Ainda referendado em Roberto DaMatta, em se tratando da estrutura social brasileira, 

as noções de indivíduo e pessoa convivem mutuamente. Temos um universo formado por um 

pequeno número de pessoas, hierarquizado, comandando a vida e o destino de uma multidão 

de indivíduos e esta multidão que tem a obrigação de obedecer à lei (DAMATTA, 1997). 

É justamente neste universo de pessoas que encontramos figuras como o Elísio Maia e 

outros sucessores, também herdeiros de suas práticas. Eles aglutinaram em torno de si uma 

considerável quantidade de seguidores e estabeleceram entre eles uma hierarquia com 

diversos postos, sendo a proximidade e intimidade com eles um dos critérios de poder dentro 

da “parentela”. Como atesta DaMatta, fazendo uma análise de um contexto mais amplo, que é 

o brasileiro:  

 

O grupo superior engloba os inferiores, fazendo com que seus alvos sejam os 

alvos de todo o sistema e falando em nome dos “inferiores estruturais”, 

sempre denominado de “povo” [...]. Sua vontade é a vontade abrangente das 

pessoas que falam por ele. Do mesmo modo que o inferior estrutural usa a 



 

 

figura projetada do seu patrão para com ele se identificar (DAMATTA, 

1997). 

 

O sujeito ativo neste processo é o político. O “povo” não se vê enquanto agente deste 

processo. No discurso dos políticos há um correspondente perfeito, que ele denomina de “meu 

povo”: “Sempre passivo, este elemento é um referente retórico de legitimação” (CHAVES, 

2003). Neste contexto pode-se perceber o político como alguém dotado das qualidades 

“superiores” da bondade e da caridade. Ele oferece ao “povo” aquilo que eles não têm (como 

justiça, remédio, tratamento de saúde e segurança), de modo que esta prática gera uma 

gratidão que dificilmente alguma ideologia militante ou partidária modificaria. O mundo do 

poder é visto pelos segmentos envolvidos como composto de fortes e fracos, quando os fortes 

são aqueles que têm acesso aos recursos econômicos e de serviços - este último muitas vezes 

é alcançado através de suas relações em outras esferas da vida social ou política.  

Entre os políticos, também há uma relação pessoal entre os representantes das três 

esferas políticas: a local, a estadual e a federal. Essas articulações assentam-se em laços de 

dominação pessoal e troca de favores e serviços. Assim, as relações de reciprocidade são 

manifestadas entre os políticos das mais diversas esferas do poder. O político local serve de 

mediador entre o município e os recursos advindos das esferas estadual e federal (BEZERRA, 

2006). Para sustentar este tipo de ofício o político necessita nutrir intensos laços com 

empresários ou grupos economicamente favorecidos, que lhe provejam dinheiro ou 

mercadorias demandados pela comunidade que o retribuirá no tempo certo (KUSCHNIR, 

2007b).  

Por fim, lanço algumas exposições relevantes da aplicação empírica no campo da 

antropologia política. Nesse sentido ressalto o texto de Mario Grynszpan, “Os idiomas da 

patronagem” (1990), onde o autor traçou a trajetória política de Tenório Cavalcante, 

importante político que agiu na Baixada Fluminense e em outras áreas do Rio de Janeiro, 

entre 1950 e 1964. Para o autor foi bastante claro que Tenório fugiu à maioria das 

características dos influentes políticos cariocas do período, devido ao fato de não pertencer a 

nenhuma família local e prestigiosa e por não possuir bens materiais. Sua vida política foi 

construída em torno das relações de patronagem firmadas com pessoas situadas numa esfera 

superior da pirâmide social em que ele se encontrava quando chegou ao Rio de Janeiro e 

através das suas mediações com o intuito de adquirir recursos para a população desprovida. 

Através destes mecanismos, ele conseguiu prestígio e fortuna.  



 

 

Em todas as narrativas destacaram-se os vários “idiomas” usados por Tenório 

Cavalcante para assistir e atingir a população votante. Ele era um bom orador, dono de 

veículo de comunicação, advogado, acusado diversas vezes por tentar atingir seus adversários 

com violência bélica e líder de grupo em favor da reforma agrária. Enfim, percorrendo um 

caminho bastante dinâmico, ele nunca estava em desacordo com os anseios da massa que o 

sustentava nos cargos de mando (GRYNSZPAN, 1990). 

 

4. O trabalho de campo e a política em Pão de Açúcar como objeto de estudo 

 

A respeito dos caminhos usados para a resolução das questões propostas, destaco mais 

uma vez que, assentado nas construções teóricas que apresentei anteriormente, analisei 

diversas fontes que versavam sobre a história política pãodeçaúcarense: jornais, cronologias, 

memoriais, biografias coletivas, além de discussões atuais sobre as disputas políticas em sites 

de redes sociais, como Facebook e Orkut, e o depoimento de políticos e pessoas que tinham 

ou tiveram alguma atividade política no município, geralmente acionadas por Marcos de Assis 

Mendonça, “Chiquinho”, “Raminho” e Pedro Lúcio. 

Inicialmente, muitas informações que chegaram até mim vieram de forma muito 

suave, talvez por ser professor e integrar uma categoria vista com bons olhos e respeito pela 

comunidade. Além do exercício do magistério na cidade, trabalhei com estudantes de 

diferentes segmentos da sociedade de Pão de Açúcar num curso superior em Licenciatura 

Plena em História, no município de Monte Alegre, Sergipe. A partir destes contatos, os 

acessos às fontes em arquivos pessoais, depoimentos e observação das discussões em redes 

sociais foram feitos sem desconfiança e com base nesta rede de relações fui informado sobre 

discussões políticas nos diversos espaços físicos e virtuais.  

No entanto, a naturalidade inicial dos depoimentos se transformou. Percebi que as 

falas passaram a ser pensadas, repensadas, interrompidas e, às vezes, truncadas e tomadas por 

um tom áspero. Em alguns momentos elas assumiram a roupagem de denuncia, em outros se 

moldaram como uma defesa, principalmente quando o assunto era a memória da violência no 

município. Esta mudança aconteceu a partir do momento em que as conversas informais 

passaram a ser formais, ou seja, quando o bate-papo em momentos de descontração, 

ocasionais, sem fins aparente, foi substituído pela entrevista gravada com hora e data 

marcadas. Esse fato também se repetiu quando o objeto de estudo eram os políticos na 

atualidade. A entrevista formal, por exemplo, teve o sentido para o político entrevistado de 

“produção de prova”.  



 

 

Tão logo ficou claro que houve uma preocupação em formar um discurso legítimo 

tanto para as instituições legais, quanto para população, optei por suprimi o nome por 

completo dos depoentes, a fim de minimizar possíveis usos que poderão ser dados a este 

trabalho nas tramas sociais e políticas em Pão de Açúcar, a evitar constrangimentos e 

desmoralização pessoal.  

Nos últimos dois meses do ano de 2011 e no inicio de 2012 tive acesso às duas facções 

que estão em disputa na atualidade. A entrada no universo de ambas os grupos foi mediada 

por integrantes que detinham prestígio dentro delas, que associaram a minha figura a mais um 

na facção. Desta maneira, observei como eram feitas as alianças entre políticos dos mais 

distintos níveis de atuação e como os políticos e a população se relacionavam. Além disso, 

também foi possível entender como a memória é arrumada dentro do grupo para cimentar e 

fortalecer a aliança entre famílias políticas que tiveram um passado marcado pela disputa 

violenta pelo poder local.  

O conhecimento do cenário estudado, em seus campos e lutas, deu-se em contato com 

as pessoas da cidade e através do uso de múltiplas fontes de pesquisa, afinal, recorrer somente 

àquelas encontradas nos arquivos não confirma os processos de tomadas de decisões, mas 

apenas as consequências destas, dos atos, pois “[...] essa falta de neutralidade da 

documentação leva muitas vezes a explicações monocausais e lineares” (GIOVANNI, 2006). 

Assim, através do estudo do curso político empreendido por Elísio Maia e 

principalmente de suas práticas, perpassando pela compreensão da realidade local em que elas 

aconteceram, desenvolvi um trabalho antropológico que possibilitará conhecer uma pouco 

mais sobre a dinâmica política e cotidiana do município Pão de Açúcar. Busquei apreender 

não como a política deve ser, mas como ela é para este determinado grupo, salientando o seu 

contexto histórico e social específico. Acredito que a compreensão da representação desses 

elementos pela comunidade pãodeaçúcarense, tomando suas circunstâncias particulares, leva a 

comparações e diálogos com estudos mais abrangentes.  

Como este propósito, dividi o corpo do trabalho em três capítulos. No primeiro deles, 

apresento a história do município de Pão de Açúcar, enfatizando principalmente a sua 

formação política e social. Sobre essa construção, saliento que o acesso à documentação 

oficial e aos livros de memorialistas foi de extrema dificuldade e para suprir essa carência 

recorri principalmente a cronologias desenvolvidas por historiadores locais, ao pequeno 

acervo do Arquivo da Prefeitura e aos relatos de moradores mais velhos. A partir desta 

constituição histórica foi possível analisar as representações acerca da trajetória política de 

Elísio Maia, mapeando suas redes de relações e principalmente as práticas que lhe deram o 



 

 

reconhecimento e autoridade de um líder. Com base no texto de Pierre Clastres intitulado 

“Troca e poder” (2003), tracei os princípios que deram legitimidade ao poder dessa liderança. 

No segundo capítulo, expus os conflitos desenvolvidos durante as décadas de 1980 e 

1990 e os modos como são interpretados pela população. Assim, apresento o seu 

funcionamento e os sentidos dado pela população à ação violenta, o que por certo não foi 

também tarefa fácil, devido à resistência e o calor dos ânimos durante as entrevistas. 

No terceiro capítulo trato sobre uma marca, uma espécie de herança política associada 

a Elísio Maia e a seu percurso, revelada em memórias anunciadas nos diversos espaços de 

convivência social da cidade de Pão de Açúcar. Por certo, defendo que essa tradição política 

não está vinculada diretamente à relação consanguínea, mas aos frutos alcançados através de 

práticas empreendidas pelos sucessores, associadas à figura do líder. Em outras palavras, 

mostro que o legado deixado por Elísio Maia, não é transmitido de maneira natural, apenas 

pelo parentesco biológico, mas por uma série de práticas de generosidade esperada pela 

população para gerar prestígio e manutenção da “pessoa do político” na disputa eleitoral. 

Desta forma, pretende-se neste trabalho - com sustentação no referencial teórico 

apresentado - desvincular o estudo da política local do seu aspecto negativo. Conceitos como 

“coronelismo”, “clientelismo”, “patrimonialismo” e “mandonismo” são, muitas vezes, usados 

de modo impreciso e apontam para a ideia de que nossas práticas políticas são atrasadas e 

inferiores. Esta categorização tem como parâmetro de comparação a filosofia política 

encontrada na sociedade industrial da Europa e da América do Norte. Diante disto, a 

perspectiva antropológica - a que pretendo me apegar no desenvolver deste trabalho - procura 

entender a visão de mundo do outro, sem formar juízo de valor a seu respeito, ainda que os 

atores sociais pãodeaçucarenses estejam envolvidos em uma sociedade maior, com 

instituições políticas estabelecidas com base em princípios democráticos (KUSCHNIR, 

2000).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I - HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR E OS 

MODOS DE DOMINAÇÃO NO SERTÃO ALAGOANO 

 

Para as ciências sociais a caracterização do cenário no qual os atores sociais a serem 

estudados se movimentam e movimentaram é imprescindível, afinal, o conhecimento de 

aspectos econômicos, históricos, culturais e políticos marcam personagens de uma 

determinada localidade e possibilitam o esboço da lógica das suas atuações.  

Diante dos estudos sobre a produção ou destruição de líderes, aos pesquisadores das 

ciências sociais sempre se esforçaram em compreender as condições e processos sociais e 

culturais em que isso ocorreu, ou seja, “[...] as estruturas de capital, interesses, lógicas e 

estratégias em pauta, o que já é muito” (CORADINI, 1998). Assim, este capítulo não intenta 

se posicionar como árbitro das lutas sociais, mas refletir sobre a consagração e declínio que 

marcaram a trajetória de Elísio Maia. Assim procedendo, não proponho discorrer aos moldes 

de uma filosofia da história, mas apontar um espaço de relações onde os sujeitos se movem, 

embora haja uma tendência em analisar os combates sociais, cujo objetivo é a edificação ou a 

destruição do “grande homem”, tendo sua base de sustentação em determinadas filosofias da 

história
4
 (CORADINI, 1998). 

Diante destas questões e com o propósito de analisar as representações nativas acerca 

das ações de Elísio Maia e a partir daí, identificar os sentidos das ligações da população a este 

líder, que se desenrolaram entre as décadas de 1950 até 1990, avanço sobre o cenário onde se 

processou esse estudo e foi palco central para a dinâmica de atuações: o município de Pão de 

Açúcar, localizado no sertão alagoano, às margens do Rio São Francisco, um dos marcos da 

separação entre os Estados de Sergipe e Alagoas.  

Fundado em 1854, o pitoresco município, hoje com população de 23.809 habitantes 

(IBGE 2010), acumulou ao longo de sua história muitas características que o tornaram 

bastante especial. No início do processo de colonização, por volta de 1610, a poderosa Casa 

da Torre da Bahia, da família Dias d’Ávila, era a proprietária de grande parte do território que 

deu origem à cidade. Porém, por não assinalarem sua posse, foram os Urumari, provenientes 

da Serra do Aracaré, em Sergipe, os primeiros a povoarem essas terras.  

                                                 
4
 O que a filosofia da história faz é submeter à história a um tratamento filosófico. Assim, os seus 

embasamentos últimos é o que daria sentido aos episódios aparentemente desarmônicos, isto é, identificar por 

trás das várias histórias particulares o elemento unificador, a regularidade. Enquanto o historiador averigua o que 

aconteceu na história, o filósofo anseia responder o que é a história, ou seja, os pressupostos de toda e qualquer 

história. A filosofia da história elabora, então, uma explicação para a história, onde esteja explicito o seu sentido. 



 

 

Com o aval do rei de Portugal, Dom João IV, os índios se apossaram da gleba e a 

denominaram Jaciobá - que em tupi-guarani significa “o espelho da lua”. Os Urumari, porém, 

não mantiveram aquele território por muito tempo. Os Xocós, que viviam na Ilha de São 

Pedro, invadiram o local, venceram e os expulsaram. Muitos anos depois, por volta de 1660, 

por Carta de Sesmaria, as terras passaram para o domínio do português Lourenço José de 

Brito Correia, que construiu a fazenda Pão de Açúcar e implantou a criação de gado. A 

fazenda trocou de proprietários muitas vezes, ao longo da história, até que, em 1815, foi 

arrematada em leilão pelo padre José Rodrigues Delgado e seus irmãos, o capitão Salvador 

Rodrigues Delgado e Inácio Rodrigues Delgado. A partir daí, o progresso da fazenda, da 

região e seu consequente povoamento foram impulsionados e o desenvolvimento do núcleo 

habitacional determinou sua elevação à categoria de vila pela Lei nº 233, de 3 de março de 

1854. Depois de pouco mais de 30 anos, tornou-se cidade e o Sr. Serafim Soares Pinto o seu 

primeiro prefeito (AZEVEDO, 2010; AMORIM, 2004). 

 

 

 

Morro do Cavalete e o Cristo. Foto de Marcos de Assis. Março de 2012. 

 

 

A denominação do município possui relação com a produção de açúcar durante o 

período colonial. Nos engenhos desse período existia a moenda, de onde se extraía a garapa; 

as caldeiras de cobre, onde a garapa era fervida; o tendal das forças, onde era endurecida; e a 

casa de purgar, onde se finalizava o processo de purificação do açúcar. Como o morro 



 

 

Cavalete, ali localizado, assemelha-se extraordinariamente às fôrmas de engenho usadas 

ordinariamente para purgar e clarear os pães de açúcar, o lugar foi denominado “Pão de 

Açúcar”.  

A localidade se desenvolveu ao longo do rio São Francisco, em uma região 

denominada “Cânions do São Francisco”, e atualmente suas principais atividades econômicas 

estão na área de comércio e serviços, na agricultura, na pecuária mista, na pesca artesanal e no 

turismo, tendo predominância na sua história a criação de gado tanto bovino quanto caprino, 

aliada ao trabalho nos engenhos que hoje não existe mais. O cultivo de algodão também 

ajudou a ampliar a economia em períodos favoráveis e esparsos, devido à conjuntura de 

escassez do produto no exterior. Basicamente, a economia local é movida pela a agricultura, 

que se limitou a suprir as necessidades de sobrevivência, e a pecuária, estimulada pelos 

períodos de chuva, incumbida de formar o pequeno patrimônio do pãodeaçucarense, pois os 

limites do ambiente físico afastaram grandes empreendimentos da localidade.  

Assim como em outras áreas do sertão nordestino, a criação de gado é realizada em 

grandes fazendas apropriadas por poucas famílias que através da força e da disponibilidade de 

mão de obra familiar conseguiram se apossar e beneficiar uma quantidade considerável de 

terras. Estas terras, com os recursos acumulados advindos da criação de gado, eram cedidas - 

uma pequena parte - para outras famílias em troca de parte dos produtos produzidos nela 

(MELLO, 2004). 

Sobre o perfil da população, obras literárias como as de Graciliano Ramos, Fernando 

Denis, Euclides da Cunha - que tratam de um sertão em região distante -, depositam algumas 

características comuns ao sertanejo: a predominância dos temperamentos “apaixonados”, 

“impetuosos”, além de marcados por uma sede de vingança desmedida. Graciliano, em 

destaque, exalta a sinceridade, a generosidade, a hospitalidade, o apego à família e uma 

aversão combatente pelo furto (RAMOS, 1975). Valores estes que se estendem à comunidade 

em observação. A exaltação dessas qualidades se apresenta como uma forma de melhor 

ordenar a sobrevivência em ambientes sociais diversos, diante da escassez de recursos 

materiais. É muito comum nas rodas de conversas, em Pão de Açúcar, o elogio a atitudes 

ligadas a generosidade e condenação ao mau trato ou à desonra.   

A socialização dos espaços públicos e a hospitalidade da população são influenciadas, 

segundo alguns moradores, pelo clima quente. Pessoas informam que a temperatura na 

cidade, no pico do dia e durante o verão, é a terceira mais alta do país. Perde apenas para 

Cuiabá e uma cidade no interior no Piauí. Durante o dia as pessoas se dispersam para exercer 

suas atividades em diversos lugares - escolas, banco de investimento, hospital, mercadinhos, 



 

 

feira livre, etc. Pelas ruas de paralelepípedos, além das vans que transportam passageiros para 

municípios vizinhos e para a Capital Maceió, é possível se deparar com cavalos e charretes. Já 

à noite, os moradores - mulheres, em sua maioria - costumam sentar-se nas calçadas para 

conversar, enquanto as crianças se divertem correndo, andando de bicicleta ou jogando 

futebol. Esta última atividade, muito popular também entre os adultos, principalmente nos 

fins da tarde, na praia fluvial, dá lugar à noite ao jogo de baralho e ao “colocar o papo em 

dia”. De jovens a senhores de certa idade é comum a participação em reuniões, nas quais uma 

das fortes pautas é aquela sobre os “grandes homens da política” e seus feitos, comparando o 

passado com o presente, num discurso que preza pela proeminência. 

 

 

 

Praça localizada na Av. Bráulio Cavalcante.  Foto de Marcos de Assis. Março de 2012. 

 

 

Em todos os espaços da cidade - bares, restaurantes, escolas, porta do hospital, ponto 

de ônibus, saída da Igreja -, onde homens e mulheres se encontram e travam conversas, a 

temática política emerge e passa a tomar conta do ambiente, dividindo-o entre os que acusam 

e os que defendem, com direito a posições que se invertem a todo o momento durante a 

conversação. O consenso existe no momento de definir as qualidades do ”bom político”, 

exposto nos adjetivos “bondoso, atencioso, desapegado aos bens materiais” e que revela um 

ideal de homem que está a serviço das pessoas em particular, que ouve as necessidades da 



 

 

população e distribui bens materiais ou de serviços. Esse modelo de líder não acumula para si 

e nem, em hipótese alguma, é avarento. Avareza na comunidade é sinônimo de fracasso. 

Em se tratando de exemplo de prática política legítima, surge, quase sempre, o nome 

de Elísio da Silva Maia, associado como aquele que “ajudava a qualquer um, não queria saber 

se votava nele ou não”, ou, “o que tinha dava ao povo”. Um trecho proferido por G.M., um 

dos seus adversários e candidato a prefeito por diversas vezes, reforça esta posição: “gente de 

vários lugares que chegasse e conhecia sua fama de ajudar as pessoas ia lhe pedi favor, seja 

uma dormida, alimentação ou tudo mais. Além dos que faziam campanha contra, ele não 

queria saber se era ou não eleitor ou tinha voto na cidade”. 

A figura do líder aparece entre narrativas contadas de forma espontânea, sucedidas 

num tempo impreciso e relatadas por pessoas que embora tenham suas histórias afetadas por 

ele, na maioria dos casos, não participaram diretamente da ação. Muitas histórias são contadas 

de forma ritualísticas. O sujeito que descreve chama a atenção de quem ouve para o caráter 

admirável da narrativa: “rapaz, eu não esqueço nunca”, “gostaria de falar uma coisa”. Estou 

certo que estas introduções têm a finalidade de apontar a importância daquilo que está para ser 

narrado.  

Elísio Maia é lembrado, conforme muitos depoimentos, como aquele que intervém nas 

situações de desespero. Diante da condição de conflito ele sempre trazia a paz. Em caso de 

doença ou perigo de morte, ele sempre aparecia de modo a aliviar a dor, impedir a morte, 

evitar a mutilação e saciar a fome. Como na narrativa mítica, nas histórias que envolvem o 

personagem o tempo dos eventos cotidianos é suspenso, quebrando o compasso normal dos 

acontecimentos (KUSCHNIR, 2000). 

Quando o narrador é uma das pessoas beneficiadas ou que teve familiares atendidos de 

alguma forma pelo político, uma verdadeira adoração ao personagem aparece e uma expressa 

gratidão ganha vitalidade. Esse sentimento de agradecimento, a princípio individual, parece 

propagar-se pela comunidade, transformando-se em um sentimento coletivo. A gratidão, 

passada de pai para filho, ultrapassa a esfera dessa relação íntima e alcança pessoas dos mais 

diversos vínculos como uma espécie de reconhecimento, ou seja, os sentimentos daqueles que 

tiveram seus problemas resolvidos são compartilhados com parentes e também com a maioria 

das pessoas que reconhecem o trabalho de atendimento praticado por Elísio Maia. A um passo 

disso, o agradecimento transforma-se em adoração ao caráter extraordinário do “Seu Elísio”. 

Estas histórias que se passam em um tempo remoto, são contadas em momentos rituais 

que interrompem o ritmo cotidiano e são mitificadas nas falas das pessoas. Elas expressam 

uma história verdadeira, mas em “outros tempos”, em uma noção que não coincide com a 



 

 

cronologia dos estudos políticos formais. Através de uma linguagem simbólica, o mito 

apresenta o modelo de comportamento que deve moldar as ações tanto dos políticos atuais 

quanto da comunidade. O mito narra uma situação ideal, desejável em que o político tem um 

poder e uma autoridade legitimados pela comunidade e pelos órgãos públicos.  

Como professor e também gestor de uma das escolas mantidas pelo governo estadual 

na cidade, eu pude escutar muitas histórias, reconhecer uma assiduidade de enredo que tinha 

como personagem central e recorrente a figura de Elísio Maia e esboçar questionamentos que 

na oportunidade deste trabalho também procurei responder: o que a população de Pão de 

Açúcar define como bom político? Quais as práticas que a população concebe como legítimas 

para um representante? Quais as condições usadas por Elísio Maia para conseguir perdurar na 

política de 1954 a 1996, de forma ininterrupta? Qual era o seu raio de relações e a lógica das 

reafirmações? Quais eram os limites de seu poder? O que levou ao seu declínio político na 

região? 

Deste modo, o estudo se constitui da análise das representações acerca da trajetória de 

Elísio Maia, para compreender a política local e seguidamente buscar conceber como as 

pessoas daquele município ribeirinho entendem a política e as ações dos políticos que se 

posicionam em uma escala superior no campo do poder e da vida social. Saliento que este não 

é um trabalho biográfico, mas de destaque a uma trajetória, considerando que estudos aliados 

a itinerários políticos individuais permitem refletir sobre processos sociais mais amplos e a 

perceber aspectos não atentados por interpretações correntes ou até contribuir para sua 

relativização, afinal a recuperação de uma trajetória traz a percepção dos capitais específicos 

de que o personagem dispunha em seus trunfos, suas estratégias, seus deslocamentos, a 

maneira como acumulou prestígio e poder, conformando, como afirma Mário Grynszpan, uma 

rede própria de relações pessoais (GRYSZPAN 1990). 

Ter sido prefeito de Pão de Açúcar por dois mandatos, além de deputado estadual, 

indica como Elísio Maia esteve presente por muitos anos na vida política da região do alto 

sertão de Alagoas, fazendo jus à linhagem tradicional de políticos da qual foi fruto. Nas 

próprias palavras do político, em entrevista concedida ao jornal Gazeta de Alagoas, de 24 de 

agosto de 1996, esse afirma, ao ser questionado se gosta de ser chamado de coronel que: 

 

(...) a história de Elísio Maia é muito antiga, vem de meus avôs, de meus 

pais, que empregaram e ajudaram muita gente. Compreendeu? O miserável 

não tem em casa o que comer e bate na minha porta pedindo comida. Eu 

quero ter para dar. O miserável está doente, bate na minha porta pedindo 

remédio. Eu quero ter condições sempre para dar. Isso é ser coronel? Eu sou 

é o Elísio Maia do povo! 



 

 

Estas concessões de benefícios, como afirmei, parecem atribuir a Elísio Maia o status 

de grande político. Trata-se de um mecanismo sempre utilizado na esfera diária de pessoas em 

comunidades carentes, aplicado para remediar a ausência material e que quando negados 

geram desconfianças, conforme sugere Palmeira (1996). Tais benefícios - que vão de 

dinheiro, remédios e bens materiais a conhecimentos em outras esferas que podem facilitar a 

vida dos beneficiados - ao ultrapassarem o modo como suas solicitações são realizadas, lhe 

conferem singularidade e importância. Destarte, Elísio Maia fazendo uso da máquina 

municipal diretamente, das relações na esfera estadual e da sua riqueza particular, 

desenvolveu essas habilidades, alcançou um expressivo apoio popular revelado em votos nos 

períodos de eleições e perpetuou seu poder até a morte.  

Leal (1997) defendeu que com o desenvolvimento dos meios de comunicação e das 

instituições democráticas, o fenômeno chamado de sistema coronelístico iria se esfacelar. Já 

Sergio Buarque de Holanda dividiu sua obra intitulada “Raízes do Brasil" (1995) entre dois 

mundos diferentes e em mutação: o rural e o urbano, sendo o mundo rural o palco das 

paixões, do personalismo, enfim, da afetividade, já o mundo urbano, segundo Holanda, 

reservaria o espaço do racional e da igualdade de direitos, ou seja, os princípios defendidos 

pelos teóricos do Estado moderno.   

Ao contrário destes pressupostos, estudos de situações particulares no campo da 

política, como aqueles produzidos por Moacir Palmeira (1996) e Marcos Otávio Bezerra 

(1996), revelam que as relações pessoais são acionadas corriqueiramente, seja entre o político 

e o povo, como entre políticos em níveis de atuação diferentes, pois a matéria-prima que dá 

base e sustentação a estas relações é a troca de favores. Tal prática se alimenta da necessidade 

do povo que se encontra marginalizado, social e economicamente. Esta condição propicia a 

dependência da população, aliás, do eleitor em relação ao político local, detentor dos recursos 

e das relações que o possibilitará ter acesso a bens e serviços que dificilmente seriam 

alcançáveis sem a mediação do político.            

Destaco ainda que o critério de escolha do governante - uma suposta garantia do bom 

governo - é definido pela qualificação da pessoa que lança seu nome na disputa eleitoral, sua 

tradição moral e cristã. São estes predicados da pessoa, independente da filiação partidária, o 

pressuposto necessário ao bom governo e ao político. É pelo atrelamento pessoal que a 

política em Pão de Açúcar se configura como adesão, marcada pelo afeto, e não guiada 

“exclusivamente segundo uma lógica calcada no interesse ou cálculo racional” (CHAVES, 

2003). 



 

 

No Brasil as análises mais localizadas procuram refletir sobre o papel das relações 

sociais em uma sociedade de cunho fortemente assimétrico. Grynszpan (1990) chama atenção 

para o fato que o “parentesco”, o “compadrio”, a amizade e a “patronagem” no país operaram 

como maneiras de contornar o “anonimato”, o abandono, as aflições, os rigores e a própria 

exploração que se associam à individualização e ao domínio das leis impessoais. Segundo o 

autor, existe no Brasil um sistema dual caracterizado por “um aparato legal de um lado e, de 

outro lado, por relações pessoais que permite saltar a lei e fugir às regras” (GRYNSZPAN, 

1990). Assim, as relações pessoais e a “patronagem” podem permitir a circulação de pessoas 

não apenas no espaço físico, mas principalmente no espaço social.  

A partir desses pressupostos mais gerais, analiso a trajetória de Elísio Maia, pois a 

observação de percursos singulares permite assegurar estratégias e ações de atores em 

diferentes condições, conhecer as “posições sociais, seus movimentos, seus recursos, as 

formas como os utilizam ou procuram maximilizá-los, suas redes de relações, como se 

estruturam, como as acionam, nelas se locomovem ou as abandonam” (GRYNSZPAN, 1990). 

 

1.1. Representações das práticas políticas de Elísio Maia  

 

Tecer uma ordenação factual ou histórica das ações de Elísio Maia seria uma tarefa 

exaustiva. Segundo a comunidade local e a família do político, houve apenas a preocupação 

de um de seus adversários, o Sr. José Firmino da Silva, político e residente no município de 

Palestina, Alagoas, em publicar um livreto com o título “A vida pregressa de Elísio Maia”, 

estabelecendo uma cronologia de possíveis crimes cometidos pelo seu inimigo político, que 

não são objeto central desta pesquisa.  

Com vistas a esta dificuldade, construir uma análise de como as ações de Elísio Maia 

era experimentadas pela população e quais sentidos estavam envoltos a elas. Afastei-me, 

então, dos pressupostos da filosofia da política que vê nessas práticas um sentido negativo, já 

que o filósofo tem como base a noção de política pensada e desenvolvida no continente 

europeu, baseado em princípios democráticos universais. Desconsidero este campo, por ele 

vestir nossa política brasileira de expressões como atrasada ou típica de um estágio de uma 

nação que está se desenvolvendo para chegar ao seu modelo ideal.  Penso as práticas de Elísio 

Maia como demonstrações de valores culturais que privilegiaram as relações sociais entre 

pessoas mais do que entre indivíduos. Assim sendo, trata-se de trocas e relações sociais que 

envolvem noções como honra, gratidão e dívida moral (KUSCHNIR, 2006). 



 

 

Elísio Maia iniciou sua vida política em 1952 quando se elegeu prefeito de Pão de 

Açúcar pelo PSD (Partido Social Democrático). Neste momento ele era adversário político do 

governador do Estado de Alagoas, Arnon de Melo - fato único de oposição durante sua vida 

política. Segundo José Ferreira de Melo, o governador nomeou o ex-prefeito pela UDN 

(União Democrática Nacional) e grande proprietário de terra Joaquim Rezende para atuar 

como delegado de polícia naquela localidade. Elísio ordenou, então, que se construísse um 

mata-burro, espécie de vala sob a porteira encimada por um estrado de madeira, com 

perigosos vãos, que desencorajam o avanço do animal, na entrada do povoado Alecrim, o que 

desagradou à população, que por sua vez levou o caso ao delegado. Este, por sua vez, um 

candidato anunciado a prefeito de Pão de Açúcar, ordenou que o mata-burro fosse retirado. 

Como no povoado havia diversos amigos e dependentes do prefeito, logo o fato chegou ao 

conhecimento dele, que, segundo o livreto do José Firmino da Silva, se sentiu desonrado e 

humilhado. Isso teria sido motivo para que o desentendimento entre prefeito e delegado, 

durante a entrega de títulos em São José da Tapera, culminasse com a morte de Joaquim 

Rezende por Luís Maia, irmão de Elísio, e demais companheiros.  

Ainda que os casos de violência chamem a atenção, destaco que eles não são capazes 

de explicar por si só o domínio de um político durante tantos anos, muito menos limitar as 

suas práticas. Enfatizo também que boa parte desses relatos de violência descritos por 

adversários políticos, quando é representado por pessoa por ele beneficiada, principalmente de 

recurso material limitado, passa a ter um sentido moral, com justificativas baseadas na honra, 

e reforçado pela máxima local de que “um homem desonrado é um homem morto”.  

Parece ser um item importante do jogo político do sertão, o “grande líder” e a 

dominação substantiva que ele encarna. Ele tende a adquirir um caráter de imortalidade e 

oferece um modelo de ordem social baseado em características familiares que constitui uma 

sensação do que ele é natural e eterno. É essa roupagem familiar do poder nesse espaço que 

possibilita a sua manutenção em cima de regras não conhecidas. A dominação não se impõe 

só pela força, mas pela aceitação e reconhecimento, através de mecanismos ideológicos que 

tornam a realidade de dominação não perceptível por parte dos dominados. Estes 

mencionados aspectos podem ser encontrados em pesquisa realizada por César Barreira no 

sertão do Estado do Ceará no início da década de 1980 (BARREIRA, 1992).  

Mais do que um político, Elísio era reconhecido como um chefe que se inseriu em 

todas as esferas da vida do cidadão pãodeaçucarense. Ocupando cargos provenientes de suas 

relações pessoais ou através de eleição, nem sempre usava das prerrogativas destas funções 

institucionais para fazer valer seu reconhecimento enquanto líder. Dentre as propriedades 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vala
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animal


 

 

essenciais de sua atuação destaco três. A primeira remete ao que Clastres (2003) designa 

como moderador do grupo, ou seja, ele foi o “fazedor de paz”. A segunda, e em consonância 

com os relatos, é a mais admirável, a propriedade de distribuidor de seus bens, e, por último, 

uma questão também importante, Elísio Maia foi um bom orador. Na atualidade ele é visto 

por muito não como um juiz que sanciona, mais do que isso, a população nativa o vê como 

um conciliador, tal como no relato de G.S., ex-vereador no final da década de 1970 e início da 

década de 1980, hoje funcionário do poder judiciário, com 62 anos de idade: 

 

Naquela época, lembro bem, tava na fazenda Torrões, de seu Elísio e o pai 

de uma menina foi reclamar dizendo que um rapaz filho de fulano lá que não 

me lembro, havia feito mal a ela e se recusava a casar. Ele ouviu o pai de 

família e mandou um funcionário chamar, no outro dia, o rapaz para ir lá no 

armazém dele, em Pão de Açúcar. Quando o rapaz chegou ele fez uma série 

de perguntas com a cara fechada, logo depois brincou. O rapaz assumiu que 

havia feito o que fez com a menina, mas não tinha condições de se casar. Ele 

chamou a empregada do armazém e pediu que buscasse um paletó seu para o 

menino vestir. Tava muito grande, mas ele disse que tava bom (risos). Disse 

para o rapaz também procurar o vereador M. A. que ele iria com um bilhete 

seu para arrumar emprego na prefeitura.  

 

O seu ponto de vista reflete, de acordo com a representação nativa, o ponto de vista da 

sociedade sertaneja. Ele era incapaz de arbitrar quando se apresentava um conflito entre duas 

pessoas ou duas famílias. Tentava resolver o conflito em nome de uma lei ausente daquela 

que se encontrava em códigos oficiais. Buscava apaziguá-lo recorrendo ao bom senso, aos 

bons sentimentos das partes opostas, referendando-se a todo o momento à tradição de bom 

entendimento legada, desde sempre, pelo corpo social.  

Em outro registro, o ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, P.L., hoje 

com 74 anos de idade, confirma tal atribuição: 

 

Não me esqueço nunca que muitas das contendas entre vizinhos pequenos 

proprietários nunca ia para a delegacia ou para o Fórum. Primeiro passavam 

na casa de seu Elísio para ouvir ele. Quem chegasse primeiro ele atendia, 

podia ser até adversário político declarado, se ele achasse que o outro estava 

errado ele chamava a atenção e fazia a conciliação para que a confusão 

terminasse ali. A palavra de um e de outro era suficiente para confirmar o 

fim da briga [...] Era caso de fazer cerca e invadir a terra do outro, gado que 

invadia a plantação, insulto e todo tipo de contenda [...] depois de resolvido e 

apalavrado não podia mais recorrer a rever o caso se não o outro jamais tinha 

razão porque perdia sua moral diante da sociedade.  

 

Desta forma, o seu poder se perpetuou, pois como profundo conhecedor dos signos 

e códigos morais vigente na localidade, ele agia como se esperava de um grande homem, que, 



 

 

como diria A.S., poeta e artista local, “abdica de seu bem estar para permitir que o outro 

usufrua deste”.  

Ferir a lealdade, romper o compromisso moral ou incorrer em ingratidão são 

comportamentos abomináveis para a população sertaneja. É importante ressaltar que para uma 

melhor compreensão das ações de Elísio, a identidade do pãodeaçucarense, assim como boa 

parte dos sertanejos, foi construída em cima de valores morais como honestidade, lealdade, 

gratidão e respeito à propriedade do outro. É diante desta formação da identidade do sertanejo 

que deve-se compreender as práticas políticas dominantes no sertão e os motivos de sua 

aceitação.    

Ao que parece, Elísio Maia se configurou como um mediador e entre suas funções 

estava a de simplificar e traduzir as regras antes que elas atingissem as instituições que 

operavam segundo códigos não legítimos para a região. Nessas condições “surgem os homens 

que compreendem, retardam e simplificam as instituições e suas regras (FAORO, 1975). E 

mais ainda, como um homem que exerceu a função que deveria ser exercida pelas instituições 

republicanas. 

Deste modo, a dominação pessoal de um líder como Elísio só pôde ter continuidade de 

forma demorada por meio de ações que praticamente a reafirmaram por sua harmonia com os 

valores do grupo. Apesar de ocupar cargos institucionalizados, como os de delegado, prefeito 

e deputado estadual, seu poder com as pessoas hierarquicamente inferiores estava de acordo 

com o respeito às tradições do local, como podemos observar nas palavras do próprio Elísio: 

 

Fui delegado de polícia, mas nunca prendi ninguém, nunca desmoralizei 

ninguém [...] Houve alguns presos. Mas eu não prendia ninguém. Se o cabra 

fizesse alguma coisa errada eu mandava ele se recolher com os próprios pés. 

O cabra ia sozinho para a cadeia [...] Não corria, ninguém correu. Eu 

primeiro ia lá onde o cabra estava e dizia que ele errou e que eu não admitia 

o erro. Ele iria pagar para aprender. Não chegava algemando nem dando 

pisa, porque o homem não pode ser desmoralizado [...] (GAZETA DE 

ALAGOAS, 1996, p. A-24) 

 

É notório que o Estado através da personificação de seu representante no poder 

executivo, delega aos grandes líderes locais, de forma não declarada, implícita, funções que 

são aceitas pela população não exclusivamente pela condição econômica do chefe, mas pelas 

relações em outras esferas além do local e da honra social tradicionalmente reconhecida. 

Elísio Maia mostrava ser um profundo conhecedor de uma realidade pouco comum para a 

população, inclusive estranha para pessoas de considerável poder econômico. Alcançar as 

benesses desta outra realidade só era possível através de relações de amizade, que ele possuía,  



 

 

com os mais diferentes seguimentos sociais, como médicos, diretores de hospitais, juízes e 

desembargadores, deputados, governador e outros. Ele transformava estas relações em 

benefícios para população na forma de bens ou de serviços. 

O segundo traço característico das práticas empreendidas por Elísio Maia estava em 

sua generosidade. Durante a observação em campo tal atitude é mais do que uma obrigação, é 

uma “coisa que está nele, ninguém chega a ele pra sair de mão abanando”, conforme o relato 

da filha de Elísio Maia, T.M.. Esta espécie de obrigação a qual está submetido o político 

analisado, foi e é de fato vivenciado pela população de Pão de Açúcar, e caso algum líder 

procure limitar essa distribuição de benefícios pessoais, todo prestígio, todo poder lhe são 

imediatamente negados: 

 

Papai não tinha nada nas mãos, tudo que ele tinha ele dava ao povo, 

mandava arrumar com amigo, comprava fiado na mão dos comerciantes. 

Teve um dia de segunda-feira que chegou um homem pedindo dinheiro num 

sei pra que, se era pra remédio ou era pra levar o filho para algum lugar se 

tratar e ele não tinha dinheiro, mas lembrou que tinha separado o dinheiro da 

feira para mamãe. Aí ele pediu o dinheiro a ela e ela teve que dar. E ainda 

disse: parece que Serafina não sabe o que é doença nem fome! Isso eu 

lembro bem. É, meu filho, tem muitas histórias como essa por aí que o povo 

sabe bem (T.M.). 

 

Nesse depoimento da filha do personagem político em análise percebe que há certa 

obrigatoriedade em dar tudo o que pediam a seu pai. Por certo, a generosidade desempenha 

papel fundamental para determinar a intensidade da popularidade do líder. Nesta sociedade 

sertaneja, este mecanismo funciona fundamentalmente para a sobrevivência material da 

coletividade. Desta forma, o chefe não pode ir de encontro aos preceitos fundamentais 

construídos naquele ambiente, ou seja, mesquinhez e poder não são compatibilizados, para ser 

chefe é preciso ser dadivoso (CLASTRES, 2003).  

Este aspecto é bastante representado nas falas da população, seja em entrevistas ou nos 

bate-papos das esquinas e outros ambientes percorridos durante a pesquisa. Por várias vezes, 

pessoas comuns são criticadas por populares por “possuírem dinheiro, mas não dá um real a 

ninguém”. É o caso levantado por um trabalhador do mercado municipal e estudante do 

Ensino Médio, na Escola Rosália Sampaio Bezerra, em Pão de Açúcar, com 27 anos de idade: 

 

[...] o que não presta é esse prefeito fio da peste, não dá nada a ninguém. Tá 

lá na porta sentado com a mãe e ninguém encosta, pois o bicho é ruim. Pra 

fazer praça bonita ele é bom, agora não ajuda ninguém. O povo que tá 

passando fome não quer saber de praça bonita quer saber é de comida pra dá 



 

 

pros fio [...] Fiquei sabendo que cada lajota da praça foi 10 centavos, agora 

se você chegar na prefeitura, ele vai logo dizer que não tem dinheiro.  

 

Nos espaços onde se notam as discussões política, ou melhor, em torno dos 

significados que são produzidos, em volta das ações dos políticos, sendo as de mais valor 

aquelas direcionadas aos benefícios pessoais e imediatos, as ações acabam encobrindo as 

noções de indivíduo e cidadão. 

Em se tratando da polarização da vida nas localidades do interior entre aliado e 

adversário político, é fato natural que as pessoas ligadas a figura adversa construam uma 

representação negativa daquele que durante a campanha eleitoral não foi o seu candidato. 

Ainda utilizando as exposições do trabalhador e estudante localizado mencionado nos 

parágrafos logo acima:  

 

[...] eu tinha que votar era em C. A. mesmo! Veja só, seu menino: ele me deu 

emprego na Secretaria de Saúde, quando tava construindo essa casa aí e 

chegava na prefeitura e pedia um saco de cimento ou umas duas diária de 

pedreiro ele me dava, se não pudesse naquela hora, marcava para outra hora. 

Quando mãe precisou de se operar ele arrumou tudo, carro e pagou as 

despesas. Cê acha que num ia votar nele não? 

 

O discurso acima se repete entre muitas pessoas do município, sendo o favor ou ajuda 

do político medida pela condição econômica e posição hierárquica dentro do grupo social 

onde essa pessoa beneficiada atua no dia a dia. Esta posição hierárquica geralmente é 

escalonada de acordo com a posição do indivíduo em seus subgrupos. Isto é representado no 

depoimento abaixo, que se refere a um dos opositores de Elísio, no final da década de 1980:  

 

[...] seu P.C., presidente da Associação no povoado Lagoa de Pedra, terá um 

emprego melhor, pois ele consegue se arrudiar de muitas pessoas, pois é 

amigo do ex-prefeito, muito amigo nosso, ele consegue muitas coisas pra 

nós, é... depois de seu Elísio aqui no Sertão, o J. D. é o que mais chega perto 

dele, não tem o que o povo precise que, dentro das suas condições ele não 

atenda, deixa de ter o dele pra dar ao povo (D. T. agricultor de 57 anos). 

 

A partir do trabalho etnográfico, verifico que a política se constitui como um âmbito 

moral que vincula pessoas, com uma sutileza pautada na lógica do compromisso, na qual a 

exposição pública do lado em que o indivíduo se posicionou é uma das etapas do 

compromisso. Como atesta Christine de Alencar Chaves: 

 

A pessoa política encarnada pelo bom político/boa pessoa e representada 

pelo político profissional, corrobora etnograficamente a relação conceitual 



 

 

estabelecida entre personalismo e Estado patrimonial. O bom político, hoje, 

é o político profissional que, agente de um Estado dimensionado 

superlativamente acima da sociedade, confere-lhe concretude através de sua 

pessoa. O bom político/boa pessoa é um distribuidor dos recursos públicos, 

para a apropriação privada determinada por critérios particularistas, 

legitimados por uma lógica afetiva geralmente associada à noção de 

pertencimento a uma identidade social partilhada (CHAVES, 2003). 

 

Voltando à análise das práticas de Elísio Maia e a representação que o povo faz sobre 

elas, recorro ao texto de Pierre Bourdieu, “Modos de dominação” (2004), juntamente com o 

que foi observado em campo para analisar o princípio da generosidade do líder. Como 

Bourdieu defende: 

 

[...] a maneira de dar vale mais do que o que se dá; o que separa o dom do 

simples toma lá, dá cá é o trabalho necessário pra utilizar formalidades, para 

transformar a maneira de agir e as formas exteriores da ação na denegação 

da prática do conteúdo da ação e, assim, transmutar simbolicamente a troca 

interesseira ou a simples relação de força em uma relação efetuada por pura 

formalidade e conforme as regras estabelecidas, isto é, por respeito puro e 

desinteressado dos usos e convenções reconhecido pelo grupo (BOURDIEU, 

2004). 

 

Tal análise pode ser observada nas próprias palavras do político, em entrevista 

concedida ao Jornal Gazeta de Alagoas em junho de 1996: 

 

Ajudei a todos que me procuravam, porque eu não ia deixar o pobre passar 

fome. Fui o prefeito que mais ajudei ao povo de Pão de Açúcar e sempre vivi 

na cidade. Nunca marquei dia, nem hora para atender aos que me 

procuravam. Até de madrugada eu atendia as pessoas e não procurava saber 

se votavam em mim ou onde moravam. Uma vez comprei uma caminhoneta 

zero quilômetro e quando cheguei em casa, uma pessoa bateu em minha 

porta pedindo ajuda para ir buscar ajuda a um parente que havia falecido. 

Não contei história, mandei meu motorista ir na caminhoneta. Muita gente 

disse: mas seu Elísio a caminhoneta novinha, o senhor nem usou ainda e já 

vai carregar defunto... (GAZETA DE ALAGOAS, 1996, A-24). 

 

Os relatos mostram que “Seu Elísio trabalhou muito”, foi eficiente, “tudo que faz é 

para o povo”, revelando certo desinteresse de Elísio Maia pelo próprio conforto e pela posse 

de bens materiais. Eles deixam implícito que não se esperou retribuição pelo auxilio 

concedido. Muitos depoimentos mostram que os atendimentos não foram divulgados, mesmo 

entre os mais próximos, pois segundo um comerciante da cidade “ele nem procurava saber 

quem eram as pessoas que ele ajudava”. 



 

 

Em outro momento o funcionário público F.B. de 54 anos chamou a atenção para um 

fato que marcou sua vida: 

 

Seu Elísio era sensível para as questões do povo. Um dia, durante a seca, um 

homem foi pedir comida na casa dele, aí ficou com vergonha de pedir, 

porque tinha dois cabra mal encarado na porta. Aí pediu pra falar com seu 

Elísio, os homem chamou e o homem pediu ajuda, porque a chuva foi pouca 

e os meninos estavam querendo comida. Os segurança logo rebateram: seu 

Elísio não ajude esse homem não, ele não votou no senhor.  Aí seu Elísio 

disse: rapaz vou ajudar o homem, a maior dor do mundo que eu já senti foi a 

dor da fome, por isso não quero saber se vota em mim ou não eu quero é 

ajudar [...]. Por isso que os pobre todinhos são apaixonados por ele. Hoje em 

dia não tem político que nem ele não, sabe fazer a política. O que mais chega 

perto dele é o J. D., que era inimigo dele, mas o mesmo J. D. reconhecia que 

a forma de se fazer política igual a Elísio Maia não tinha não [...] hoje em dia 

o prefeito não atende ninguém. 

 

No exemplo usado acima pode-se perceber que tal atitude é valorizada socialmente 

pela maneira como foi realizado o favor. Trata-se da despesa aparentemente gratuita, não 

somente de bens ou dinheiro, mas de elementos que são ainda mais pessoais, portanto, mais 

preciosos.  

Boa parte dos relatos é construída de maneira a mostrar que Elísio Maia não ajudou 

com a intenção de ganhar eleitores. Seria uma atitude típica de um deputado operar com a 

lógica da troca do atendimento pelo voto, mas “Seu Elísio não, ele gostava de ajudar o povo”, 

descreve um agricultor do povoado Meirus. Segundo muitos depoentes, a única motivação 

dos atendimentos praticados por Elísio era a de resolver os problemas das pessoas. Elísio, 

assim, é reconhecido, inclusive por aqueles que estão no poder na atualidade, como o “bom 

político” ou então, como balizador, como referência para representantes em atividade.  

Muitos cientistas sociais previam, tal como Victor Nunes Leal (1997), que o sistema 

coronelístico, que começou a declinar a partir de 1930 - com o desenvolvimento dos meios de 

comunicação, o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, com a produção industrial, a crise do 

café e com o desenvolvimento das cidades - tenderia a desaparecer. Concordo que o tal 

sistema coronelístico sofreu enfraquecimento como resultado previsível, eficaz. No entanto, 

as práticas políticas no âmbito municipal e até entre políticos de outras esferas
5
, ainda se 

fazem com a mesma essência aplicada nessa estrutura de poder, a troca de favores com o fim 

de adquirir o voto. 

                                                 
5
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Ficou claro que aquele que pretende ser tratado como chefe deve desenvolver os 

valores que combinam com seu status, pois assim esperam dele, a começar pela generosidade 

e pela dignidade nas relações com seus seguidores. O pacto que une o líder a seu povo é “um 

acordo de homem a homem que se limita a esta garantia: a fidelidade exigida pela honra” 

(BOURDIEU, 2004). O que se espera de um grande homem no sertão é que ele proteja 

simbólica e materialmente aqueles que estão sob sua tutela, principalmente porque as 

condições de acesso a bens materiais e a entrada no mercado de trabalho são extremamente 

limitadas na localidade. O político deverá desse modo, para maior resultado em seus 

interesses, manter laços tanto afetivos, como econômicos, junto ao povo, pois nestas 

condições, como bem pontuou Pierre Bourdieu, só há duas condições para assegurar o poder a 

uma pessoa por longo tempo: 

 

A dádiva ou a dívida, as obrigações abertamente econômicas da dívida ou as 

obrigações morais e afetivas criadas e mantidas pela troca; enfim, a violência 

aberta ou a violência simbólica como violência censurada e eufemizada, isto 

é, irreconhecível e reconhecível (BOURDIEU, 2004). 

 

Desta forma, a relação de dominação só pode ser exercida de pessoa a pessoa e não de 

modo declarado, devendo se “camuflar” sob a forma das relações encontradas em instituições 

onde o sentimento e a consideração imperam, não havendo o interesse explícito, como nas 

afinidades familiares. 

Assim, percebo na representação feita por diferentes segmentos da sociedade 

pãodeaçucarense, que a prática da distribuição de favores parece ser feita sem o interesse da 

troca: “uma questão que está nele sem a intenção, ele ajudava porque gostava”. Desta forma, 

o chefe para essa população nativa é um espécie de um banqueiro tribal que se limita a 

acumular mantimentos para distribuí-los e assim, acrescer um capital de comprometimentos e 

débitos que serão pagos sob a forma de obediência, reverência, lealdade e, em alguns casos, 

de trabalho e serviços, bases possíveis de uma nova acumulação de bens materiais.  

De acordo com as representações nativas de Pão de Açúcar, em seus diferentes 

seguimentos sociais, o líder, para ser respeitado, deve ter a característica de distribuidor de 

bens e serviços, princípio fundamental para legitimação do poder em sociedades 

semitradicionais (BOURDIEU, 2004). É muito comum nas representações sobre Elísio Maia 

o uso de exemplos que demonstram a prática da ajuda a pessoas que não eram da região, mas 

de outros Estados, como esta fala do nativo J.M.: 

 



 

 

[...] ele não queria nem saber se vota ou não votava nele, ele queria era 

ajudar, depois a pessoa aparecia lá no mercado dele perguntando o que ele 

queria para pagar o que ele tinha feito por ele. Uma vez veio uns homi de 

Palmeira dos Índio fazer serviço aqui e deu a noite e não tinha mais carro pra 

lá, aí, já conheciam a fama do homi e aí foram pra casa dele pedir ajuda. Ele 

deu um bilhete para eles ir numa posada pra dona M. P. dá durmida e 

cumida. Pois no outro dia os homi foram no armazém perguntar o que ele 

queria que eles fizessem por ele porque homi neium tinha feito isso por eles. 

Aí seu Elisio disse: tome aqui o número desse fio meu e dê uma forcinha 

para ele que ele vai ser candidato a deputado Estadual. 

 

O que liga o doador à pessoa que recebe o benefício é a gratidão e a partir daí o 

compromisso. A grande maioria, não tendo como retribuir materialmente ou de outra forma 

que exija custo monetário, espera a próxima eleição para votar na pessoa que o beneficiou ou 

em algum candidato apoiado por ele. 

É interessante ressaltar que muitos atendimentos à população foram realizados através 

do acesso a outras esferas de poder, como órgãos da burocracia estatal, por meio de vínculos 

com políticos que têm acesso a estes órgãos. Em troca de apoio político, recebem-se 

benefícios materiais e cargos e serviços para serem distribuídos.  

Ainda que não seja objeto essencial deste trabalho, lanço a realidade da escola estadual 

onde desenvolvo minhas atividades laborais para apontar uma ideia do poder de doação que 

este líder desempenhou e a força de suas relações. Dos oito funcionários - entre professores, 

serviçais e administrativos - oito foram “colocados por seu Elísio Maia”. Na atualidade, este 

tipo de prática está menos eficaz, pois a exigência constitucional de concurso público e a 

participação do poder judiciário em sua fiscalização principalmente via denúncia das pessoas 

da oposição, limitou estas ações, mas não apagaram da memória da população.  

Historicamente, no sertão alagoano, a ação dos políticos esteve centrada na formação 

de grupos através de favores, no intuito de se fortalecer para o tempo da política, o período de 

campanha eleitoral. Segundo Moacir Palmeira: 

 

[...] o tempo da política representa o momento em que essas facções são 

identificadas e em que, por assim dizer, existem plenamente, em conflito 

aberto. É nesse período que aquelas municipalidades se dividem de uma 

maneira pouco habitual nos grandes centros, com a distribuição entre as 

facções do próprio espaço físico da cidade e o desenvolvimento de 

interdições com relação à freqüência a bares, farmácias, barbearias, em 

suma, aos locais públicos controlados pela facção adversária, que tanto 

impressionaram os que estudaram a política local no Brasil. (PALMEIRA, 

2006). 

 



 

 

 

Por isso o voto tomou o sentido de uma adesão. Destarte, durante uma campanha 

política o que está em jogo para o eleitor não é escolher representantes, mas sim situar-se de 

um lado, pois também pesará no momento de barganha com o candidato vencedor a 

declaração pública e antecipada do voto: “o fato de alguém ter um cartaz, uma fotografia do 

candidato na porta de sua casa equivale a uma declaração de voto. É uma sinalização de que o 

dono da casa pertence a uma determinada facção” (PALMEIRA, 1996). 

Embora as campanhas políticas locais não sejam o foco principal deste trabalho, é de 

interessante valor destacar que durante o tempo da política - nestes seis anos em que atuo 

como professor no município, pude acompanhar uma eleição para prefeito e duas para cargos 

na esfera estadual e federal -, as arrumações ou divisões políticas começam a se organizar 

paulatinamente, no dia a dia, e com muita cautela são expostas com maior publicidade, 

durante este período.  Assim, no intervalo entre uma campanha eleitoral e outra, a cidade vai 

sendo gradativamente dividida entre os que são atendidos e os que têm negados alguns 

favores solicitados à liderança em exercício no cargo executivo municipal.   

Em uma nota de rodapé Victor Nunes Leal cita os principais serviços fornecidos pelos 

políticos locais às pessoas que não detinham recursos para conseguir: 

 

[...] arranjar emprego; emprestar dinheiro, avaliar títulos; obter créditos em 

casas comerciais; contratar advogado; influenciar jurados; estimular e 

preparar testemunhas; providenciar médico ou hospitalizar nas situações 

mais urgentes; ceder animais para viagens; conseguir passes na estrada de 

ferro; dar pousada e refeição; impedir que a polícia tome as armas de seus 

protegidos, ou lograr que as restitua; batizar filho ou apadrinhar casamento; 

redigir cartas, recibos e contratos, ou mandar que o filho, o caixeiro, o 

guarda livros, o administrador ou o advogado o façam; receber 

correspondência; colaborar na legislação de terras; compor desavenças; 

forçar casamento em caso de descaminhos de menores, enfim uma infinidade 

de préstimos de ordem pessoal, que dependem dele ou de seus serviçais, 

agregados, amigos ou chefes. (LEAL, 1976). 

 

A função do líder local foi e ainda é atender a população em necessidades não 

planejadas pelo Estado, ou seja, onde o Estado não deveria atingir. Muitas vezes, o político 

em seu cargo a utiliza a própria máquina do Estado para fazer benefícios aos que fizeram 

campanha pública de seu nome e não age de modo similar com aqueles que fizeram campanha 

em prol do adversário. E quando o serviço é oferecido àquele que abertamente se declarou 



 

 

contrário ao ocupante do cargo executivo municipal, isso quase sempre acontece de forma 

pública para que a sociedade veja que “ele agora tem outro lado”. 

Outra propriedade da autoridade de Elísio Maia esteve em sua oratória e na 

flexibilidade do seu discurso. Como bem pontuou G.A., funcionário do Tribunal de Justiça, 

“ele consegue ser entendido tanto pelos doutores quanto pelos vaqueiros das brenhas mais 

distante”. O líder político, segundo a tradição, deve reforçar seus compromissos e suas 

práticas através dos discursos públicos e eventuais, ou em conversas mais reservadas com o 

grupo mais próximo para “reativar a palavra com as pessoas ligadas aos cabos eleitorais”, 

como bem observou o funcionário público C. M.. 

Nos bate-papo diário, em frente a uma farmácia localizada na importante Avenida 

Bráulio, são levantados os acontecimentos mais imediatos da cidade, como as necessidades 

nos bairros e povoados, as reclamações, os incômodos, as arengas, os conflitos entre vizinhos 

de fazenda e, principalmente, a ajuda recebidas por alguma pessoa ligada a grupos de 

oposição ao governo municipal. Já nos discursos em palanques ocorrido na inauguração de 

alguma obra ou em campanha eleitoral, reforçam-se os valores mais admiráveis no sertanejo e 

que estão presentes no chefe, como a generosidade, a honra, a justiça, e outros mais, como 

entrevista com G.G.: 

 

Quando íamos para campanha, seu Elísio falava muito sobre seus favores 

prestados naquela localidade, de sua amizade com a pessoa dali que era 

gente dele e que chegando lá com um pedido logo era atendido [...]. Teve até 

uma historinha que eu contei e ele gostou e todo comício ele pedia para eu 

repetir. Foi uma vez, mais ou menos 1974 a 76, quando estávamos no 

povoado Lagoa de Pedra e um agricultor pediu ajuda a ele para colocar o 

telhado e ele deu um bilhetinho, igual a esse aqui, solicitando ao dono da 

casinha que vendia material de construção para entregar madeira e telha que 

depois ele ia acertar. O tempo passou, nunca chegou cobrança e depois de 

uns 10 anos mais ou menos, pois na época eu lembro bem que eu era 

presidente da câmara, o senhor chegou com o mesmo papel dizendo que não 

foi pegar porque as águas tinham derrubado as paredes e só agora ele 

conseguiu erguer novamente a casa no povoado para sair da roça. Seu Elísio 

disse: pode ir lá pega home, palavra de Elísio Maia não volta atrás, no dia 

que o home não tiver palavra é melhor morrer [...]. Toda vez, durante minha 

vida política, que eu subia no palanque ele (Elísio) dizia: Ei, menino conta 

aquela história do bilhete amarelo que o povo gosta!  

 

A função dessas conversas era reforçar a sua prática diária e confirmar sua relação 

com os valores do grupo, sempre relembrando os favores, as ajudas, as ofensas recebidas e 

não retribuídas. Ele disse que preferiria “morrer do que ser desmoralizado, você já viu dizer 



 

 

que Elísio Maia andou de conversinha por aí desmoralizando um e outro?” (GAZETA DE 

ALAGOAS, 1996, A-24). 

Com essas características, o político Elísio Maia conseguiu perdurar no poder durante, 

aproximadamente quatro décadas, sempre cortejado por candidatos a deputado federal, 

senador e governador devido ao carisma e afeto construído junto à população local através das 

atitudes acima elencadas. Sem dúvidas, o grande líder Maia possuía redes de relações que 

fizeram com que suas ações fossem sempre bem executadas em áreas específicas.   

 

1.2. Lógica das relações e o alicerce da formação do grupo  

 

As relações estabelecidas por Elísio Maia eram diferentes da relação de grupos que 

unem pessoas através de interesses comuns com a finalidade de adquirir benefícios. Os 

sujeitos para saciarem suas necessidades particulares atrelavam-se “a outros com necessidades 

similares para tentar conseguir uma legislação geral delineada para satisfazer todos os 

cidadãos com tais necessidades” (LANDÉ, 1977). 

Os “grupos” - como dizem os nativos - ou “quase-grupos” - como denominou Mayer - 

de outrora, atrelados a dinâmica societária da qual Elísio Maia fez parte, possuíram 

características semelhantes aos que figuram na disputa política atual. Eles carregavam duas 

propriedades específicas, ainda hoje presentes: a primeira diz respeito ao fato de estarem 

centrados em um ego, no sentido de que sua própria existência dependia de um individuo 

específico como foco organizador; a segunda diz respeito às ações dos seus membros, pois 

elas só se tornavam relevantes na medida em que eram interações com o próprio ego ou o seu 

intermédio. Por certo, o critério de associatividade não inclui a interação com outros membros 

do “grupo”
6
 ou “quase-grupo” em geral. 

Diferente da formação de grupos via conscientização política ou categorial, a 

formação do grupo em torno da figura do Elísio se deu através da lealdade adquirida, via 

compromisso. Ela não estava relacionada a veículos como atividade profissional, família ou 

partido político: “a lealdade política tem a ver com o compromisso pessoal, com favores 

devidos a uma determinada pessoa, em determinadas circunstâncias” (PALMEIRA, 1996).  

Em folheto redigido por José Ferreira de Melo, adversário político de Elísio Maia 

durante a década de 1950, em que disse pertencer a um partido e não a outro, ele lança uma 

justificativa para a sua entrada para o PDS: 

                                                 
6
 Embora faça esta distinção baseada em Mayer, que coincide com a configuração encontrada em 

Pão de Açúcar, a partir deste momento, utilizarei o termo grupo, conforme os nativos. 



 

 

 

Sou do PDS porque já venho da velha UDN. Incuti na minha cabeça que o 

PDS substituiu a UDN do grande senador Rui Palmeira. UDN do Dr. Melo 

Mota. UDN do grande TEOTÔNIO VILELA. UDN do Sr. Segismundo 

Andrade. UDN de Joaquim Resende. UDN do Dr. Arnon de Melo. UDN do 

Senador Luís Cavalcante. UDN de Joaquim Leão. Como político do PDS já 

sofri muita humilhação, porque só tive um pouco de prestígio, no governo do 

Major Luis Cavalcante, pois nunca consegui um delegado para o município 

de Palestina. (MELO, s/d). 
 

Mais importante do que as ideologias partidárias eram e ainda são as relações entre 

pessoas. Para justificar a entrada no PDS, José Ferreira de Melo usou o nome de uma série de 

“grandes homens” e não utilizou, por exemplo, as propostas e o programa partidário. Ele 

associou as siglas partidárias aos nomes de pessoas políticas. É interessante pontuar que o 

PDS foi o partido de Elísio Maia, seu histórico adversário na política, mas como ele mesmo 

registrou em outro momento do texto: “ele pertencia ao antigo PDS” (MELO, s/d). 

A participação em um partido Y ou X estava condicionada às chances de se conseguir 

obras e empregos para a população. Aderia-se ao partido que estivesse em melhores 

condições para garantir o acesso indispensável ao processo de atendimento dos moradores e a 

manutenção das alianças com outros membros da rede que estavam fora da política local, mas 

ocupando cargos na esfera estadual e federal. 

No modelo de formação dos grupos que observei a unidade estrutural básica não era o 

grupo, mas uma díade. A unidade estrutural fundamental desse modelo era uma relação de 

auxilio recíproco entre dois indivíduos. Quando a relação era entre parentes, considerada 

primária, a seleção dos compartes exigia pouca cautela; no entanto, quando a relação não era 

no âmbito familiar, o individuo possuía a liberdade de escolha do parceiro (LANDÉ, 1977). 

Como exemplo desse tipo de relação entre pessoas, indico a fala do senhor P.L.: 

 

Existia, naquela época, não sei bem, mais ou menos há 40 anos. Ele (Elísio) 

tinha muita gente ao redor dele, da cozinha dele. Esses meninos como ele 

chamava, tinham todo tipo de regalia, bom emprego no Estado. Tinha 

também as pessoas que ficava nos bairros e nos povoados. Aí sim, tinha que 

ser gente de respeito que o povo gosta. Esses aí é que vinha com os pedidos 

do povo, trazia o povo e levava o nome de Elísio para ter moral com o povo. 

 

Em outro momento, o hoje funcionário público S. A., que na época era empregado 

pessoal de Elísio disse: 

 

Ele não podia ser só, ele tinha conhecimento de tudo. Ele sabia lidar com as 

lideranças. Porque gente você sabe, né? Não age pela razão, age pelo 



 

 

interesse. Se o povo quisesse fazer uma coisa não tinha quem impedisse; aí o 

que é que ele fazia, comprava as lideranças. [...] Às vezes as pessoas não 

tinham acesso a ele mas tinha como chegar a ele e ele tinha que atender as 

necessidades do povo, porque o povo é assim se você fizer noventa e nove e 

não fizer cem você perde tudo. 

 

A criação de laços entre as pessoas numa relação diádica ainda é feita de forma 

diferenciada e a distribuição dos auxílios também é medida de acordo com a posição 

econômica, política e social entre as pessoas que estão se relacionando. No entanto, o fim 

último desta relação é chegar até o líder maior, pois o sistema é mais centrado no líder do que 

no grupo. Isto é, os laços que unem os seguidores ao líder são particulares, diferem de acordo 

com o status das pessoas envolvidas. O líder procura poder e prestígio e cada seguidor 

procura sua proteção e generosidade. 

Muitos favores realizados por “Seu Elísio” e identificados como mais preciosos pela 

população do município não demandavam qualquer gasto financeiro. Em grande parte das 

ocorrências ele se utilizava de sua rede de relações e seu prestigio junto a pessoas 

posicionadas em órgãos oficiais e burocráticos. Dito de outra forma, ele acionava seus amigos 

e parentes para influenciar nas decisões oficiais, burocráticas, ou então - o mais valoroso dos 

favores - na aquisição de um emprego público. Sua força é ovacionada pelo modo como 

conseguia sucesso nestas investidas. 

Ainda hoje existe uma dualidade entre o pessoal e o institucional, ou seja, apesar de 

haver cargos pré-estabelecidos e suas normas, eles são manipuláveis a depender das relações 

entre as pessoas. A legislação no presente é flexível até certo ponto e as atividades de 

determinados setores podem ser manipuladas, como por exemplo, o respeito a uma fila para o 

atendimento num hospital pode ser suprimida, uma prisão pode ser adiada, um processo pode 

ser arquivado, entre outros. Essa relação se estabelece hierarquicamente, tanto de cima para 

baixo, como de baixo para cima, ou seja, a relação de Elísio com políticos situados em outras 

esferas também era pautada em relações entre pessoas de poder, pois sem os recursos 

estaduais e federais seria impossível atender às necessidades de sua gente: 

 

Ah, o governo dava total apoio a ele. Primeiro porque ele tinha o povo na 

mão, todo mundo queria apoio dele. Ele prometia votos aqui, em Tapera, 

Palestina, Olho D’agua e outros lugares. Em troca os caras conseguia verba 

pra cidade. Ele tinha muita força por isso, tinha os home forte na mão. Tá 

vendo essa gente aí com mais de vinte anos de Estado? De dez, oito foi ele 

que botou e os outros dois foi através dele. Rapaz, o home indicou foi seis 

desembargadores durante sua vida, fora promotor e juiz de rodo. Agora eles 

vinha com jeito falar com ele, se o home tinha voto e quando ele precisava 

de ajuda não podia negar (P.L., líder sindical). 



 

 

 

Ao que parece, havia um controle do político local sobre o quadro político do 

município e também existia a sua forte presença junto aos políticos alagoanos de destaque 

tanto no cenário estadual, quanto no governo federal, além de em outros setores ligados à 

justiça e ao sistema de saúde. Assim, Elísio Maia estava junto ao poder em outras esferas, o 

que garantia a continuidade da política baseada no favor e na ajuda aos eleitores da 

localidade. 

Vale destacar que durante o regime militar no Brasil multiplicaram-se os órgãos 

estaduais e federais e os cargos referentes a estes órgãos foram distribuídos pelas lideranças 

locais, no caso estudado, em Pão de Açúcar, a grande maioria foi distribuído por Elísio Maia, 

o que lhe rendeu forte respeito perante grande parte da comunidade e assentou um tipo de 

construção que critica a quebra desta prática pelas mudanças de prerrogativas constitucionais, 

que determinaram que certos cargos da burocracia municipal, estadual e federal sejam 

preenchidos via concursos públicos. 

 

Naquela época seu Elísio era homem de poder, num é que nem estes 

políticos hoje que não tem poder para nada. Bastava ele mandar um 

bilhetinho que o emprego saia em poucos dias. Ele deu emprego foi na 

região toda. Conheço um monte de gente que tem emprego que foi ele que 

conseguiu, pode ver estes bilhetes que guardo até hoje. Eu mesmo fui 

encarregado na obra de construção desta rodovia que vai para Maceió. Era 

empresa com dono de Salvador, mas ele conseguia indicar um monte de 

gente (J.H). 

 

Ser oposição ao governo do Estado não era - bem como ainda não é - muito 

confortável, pois implicava em problemas políticos e principalmente econômicos. Assim, 

estar do mesmo lado do governo significava ter empregos e obras para distribuir de acordo 

com preferências particulares, uma vez que muitos benefícios distribuídos pelo chefe eram 

advindos de suas relações na esfera estadual. 

O líder concedia o cargo - tais como o de delegado, funcionário do banco, promotor de 

justiça, juiz, diretor de escola - e o ocupante destas funções se sentia na obrigação de devolver 

o favor à liderança local, pois se não fosse através dela não teria outra forma de chegar àquele 

cargo. Muitas vezes “chegavam bilhetinhos solicitando ao delegado que soltasse o homem e 

ele tinha que soltar. Ou, então, pedindo emprego aos políticos grandes ou nos órgão e eles 

tinham que dá”, como disse a aposentada A.G.. 

Entender as dinâmicas e as decisões do político em análise é duplamente complexo. 

Primeiramente porque as pessoas entrevistadas se movimentam a todo tempo no espaço social 



 

 

e político, e esta dinâmica altera a representação que fazem acerca das práticas políticas de 

Elísio Maia. Segundo questão é que a memória de Elísio ainda é muito disputada por aqueles 

que lutam pelo poder no município de Pão de Açúcar, calando uns, enchendo de entusiasmo 

outros. Estas disputas pela memória, inclusive, serão analisadas no próximo capítulo do 

trabalho.  

Assim sendo, observo a partir das representações nativa apresentadas em diferentes 

espaços de convívio, que a noção de política está para além das especificidades desta esfera 

de atuação. As formas de se fazer política são mais do que um fenômeno propriamente 

político, elas são sociais e, portanto, não se podem ser pensada sem o destaque a ação e o 

cenário societário em que os indivíduos se movimentaram. 

Por tal, focalizar o estudo em termos de pesquisa etnográfica serviu, entre outras 

coisas, para tratar a política em relação à sociedade em que ela está operando. O destaque da 

observação centrou-se nos atores sociais, em sua compreensão e experimentação da política, 

ou seja, num conjunto de práticas e valores vividos. Percebo que a maneira como a população 

experimenta e vivencia a política está em consonância com as praticas cotidianas, nas relações 

menos públicas. 

Destarte, como a função de articulação e manutenção do grupo centrou-se e estão 

centralizadas exclusivamente num líder e sem ele as relações tendem a esfacelar, a tentativa 

de eliminação violenta desta liderança se mostrou constante, efetiva em alguns momentos e 

conspirada em outros. E justo para coibir ações como essa, foi montada uma estrutura de 

violência muito característica no período e que tem resquícios ainda hoje. Estas ações 

violentas recebiam a justificativa de acordo com os valores locais, positiva ou negativa, a 

depender da relação daquele que representa com os personagens da ação violenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II - A VIOLÊNCIA NA POLÍTICA PÃO-DE-AÇUCARENSE SOB 

O PONTO DE VISTA DO NATIVO 

 

Isento-me de ver nos conflitos uma forma de desequilíbrio ou ainda elementos de um 

processo onde a ordem é enfim restabelecida. Reconheço-os como inseparáveis da vida social 

e identifico-os como um fluxo, sem que tenha fundamentalmente uma resolução definitiva. 

Um mesmo conflito pode sofrer mudanças ao passar do tempo quanto a sua amplitude, sua 

pertinência, suas motivações, como também ao número de pessoas envolvidas (MARQUES, 

2002a).  Por isto, não me presto a trabalhar com apenas um ponto de vista nativo, pois ainda 

assim tais opiniões seriam sempre parciais no universo destas dinâmicas. 

Por ser um tema que está em situação permanente de julgamento, tanto no campo 

social, como no campo jurídico, o meu trabalho certamente seria visto por muitos 

entrevistados como aquele próximo ao de um investigador ou um delegado de polícia. Seria 

um gasto desnecessário e improdutivo, uma vez que o meu interesse de fato é apenas entender 

o seu funcionamento e os sentidos da ação violenta, o que por certo não foi também tarefa 

fácil, justo pelo calor dos embates que causam na arena política. Como demonstração da 

delicadeza da temática, por muitas vezes saí da condição de entrevistador para entrevistado, 

com estas perguntas: “Entender pra que?”, “Como o senhor vai usar isto?”, “ Pra que você 

quer saber disso?”.  

Todo conflito publicamente vivido e conduzido é integrado por diferentes 

representantes e agentes, em momentos distintos. Esses conflitos não são privados, são 

notórios no significado que incorporam as coletividades. Um julgamento que significa, atribui 

valor, empresta sentido. O que o antropólogo faz em sua pesquisa de campo é o 

entrecruzamento entres as esferas institucionais e os sentidos atribuídos pela coletividade. Ele 

busca reconhecer a relação com as partes, como os preceitos morais e os costumes locais são 

capazes de redefinir e enrijecer a própria interpretação da norma e a aplicação da lei. 

Uma representação, por exemplo, que tem a ampla aceitação na comunidade é aquela 

da vingança cometida por Elísio contra os “bandidos que abusaram da filha do homem em 

Maceió”, ou seja, em todas as entrevistas em que este episódio foi lembrado um saudosismo 

tomou conta da conversa. Portanto, ficou evidente que para aquela comunidade, e em boa 

parte do sertão nordestino, sobre alguns crimes há quase uma unanimidade no sentido de sua 

valorização. Esse ato associado ao líder foi classificado como honroso, justo, “de poucos que 

tinha valentia pra isso”. É explicado como uma espécie de justiça paralela, que ocorreu 



 

 

externamente ao campo institucional, e mais designadamente, “da justiça com as próprias 

mãos”. Para boa parte do povo, a agressão, desde que seja dirigida e justificada pela cultura, 

pode ser socialmente benéfica, no entanto, quando são operacionalizadas para “solucionar 

questões de ganância e inveja” são julgadas ilegítimas socialmente (BARREIRA, 2002).  

Sobre o assassinato do ex-prefeito do município de Pão de Açúcar, o rico fazendeiro 

da região Joaquim Rezende, em 1954, emana a representação nativa justificando-o como um 

crime motivado por um conjunto de questões que transitam entre a luta pelo poder, pela 

vingança e pela honra. Antes de distribuir os significados atribuídos a este crime, apresento 

quem foi Joaquim Rezende. Ele foi prefeito entre 1938 e 1941, e segundo Etevaldo Amorim 

(2004) a sua administração foi marcada por investimentos importantes para cidade, 

principalmente na melhoria das condições de moradia das populações mais pobres. 

Melchíades da Rocha (1942) recorda em seu livro o encontro que teve com Joaquim Rezende, 

na cidade de Santana do Ipanema. Ao tratar da ocasião ele se refere ao então prefeito de Pão 

de Açúcar como sendo “um abastado proprietário em seu município” e que ele estava em 

Santana também à espera da cabeça de Lampião, pois desejava certificar-se, de fato, que o 

cangaceiro havia morrido.  

A situação de Joaquim Rezende ser amigo de Lampião aguçou os instintos do escritor, 

que começou a se perguntar o que teria levado um rico cidadão a “se tornar um afeiçoado do 

Rei do Cangaço”, somado ao fato de que quando era prefeito da cidade ele tinha sido alvo das 

ações do bandido. Nesta obra ele mostra o “Coronel Joaquim Rezende” como um homem 

astuto que fez amizade com Lampião para privar alguns amigos importantes das “garras” do 

bando de cangaceiros. Durante o encontro com o “chefe dos cangaceiros”, por exemplo, 

trocaram palavras amenas, Joaquim ofereceu-lhe bebida, comida e uma boa quantia em 

dinheiro, reconhecendo e respeitando o peso da força armada de Lampião (MELLO, 2004).  

Certamente Joaquim Rezende era um home rico e influente, sabia preservar suas 

amizades e fortaleceu muitas delas com auxilio material à população e a mediação com 

pessoas poderosas de outras esferas. Por esta relação com o povo e com políticos de outros 

domínios, ele tinha total apoio do governador na época do assassinato, Arnon de Mello. Fato 

comprovado pelo cargo de delegado de Polícia que ocupava naquela cidade. 

Assim, o delegado de Polícia Joaquim Resende, ex-prefeito de Pão de Açúcar e chefe 

político da UDN, que na ocasião do crime que o vitimou era do mesmo partido do governador 

Arnon de Mello, foi assassinado em São José da Tapera, na época pequeno povoado do 

município de Pão de Açúcar, “numa manhã de setembro de 1954”, a tiros de parabélum. Os 



 

 

acusados do crime foram o então prefeito de Pão de Açúcar Elísio Maia e seu irmão Luiz 

Maia, que se diziam perseguidos pelo mesmo.   

Conforme declarações do próprio Elísio Maia, feita na fase do inquérito policial, a 

vítima armou várias emboscadas para matá-lo. Após o crime, “Elísio, que era Prefeito, 

abandonou a Prefeitura e foi embora para o Sul do país”, como nos relatou um de seus filhos, 

que continuou: 

O único crime que papai cometeu, papai não, o irmão dele, Luiz Maia, foi lá 

em Tapera. Na ocasião, o Joaquim Rezende, que não gostava dele estava 

como delegado de polícia tratando de coisas de títulos, recadastrando, 

alguma coisa assim, quando chegou lá ele quis bater na cara de papai, aí já 

sabe, papai um homem muito honrado não aceitou e atirou nele e ele morreu 

ali mesmo. Em cara de homem não se bate. Na verdade papai atirou e o 

pessoal dele terminou o serviço. 

   

Outros populares, a exemplo de G. A., autônomo, que tinham algum vínculo com 

Elísio Maia, atribuíram o crime às guerras faccionais, onde, para não morrer, o líder é 

obrigado a matar: 

Uma vez pegaram o Joaquim Rezende com um revólver na porta de seu 

Elísio para matar ele. Ele queria matar a todo custo seu Elísio. Logo ele tinha 

o governo do estado na mão e ele era delegado de polícia. Matando seu 

Elísio ele ia ficar com o poder na mão e ia dominar a região. Mas seu Elísio 

era muito astuto e sabendo disto tudo tratou logo de resolver a situação: foi 

lá com seu irmão Luiz Maia, homem muito valente, e pôs fim nessa intriga. 

Fugiu um tempo pra fora do Estado, mas quando Lamenha Filho ganhou pra 

governo ele voltou ao puder porque ele tinha muito dinheiro e dava mesmo 

ao povo. Ele não tinha pena não, ele era um homi muito bom. Oia, e vou lhe 

dizer: aqui, muita gente gosta de ver mesmo é o cabra valente e se ele não 

matasse o Joaquim Rezende hoje nois tava falando aqui era dele e não de 

Elísio Maia.   

 

Já a oposição da época atribui ao crime um valor negativo ou ocorrido em disputas 

puramente políticas como podemos comprovar no texto “A vida pregressa de Elísio Maia”, 

mimeografado e produzido por Jose Ferreira de Melo, Zuza Ourives, sobre os crimes 

supostamente cometidos por Elísio, anos depois dos ocorridos: 

 

Elísio Maia percebeu que Joaquim Rezende tinha grandes possibilidades de 

vencer as eleições e por isso, aproveitou uma entrega de títulos eleitorais, em 

28 de agosto de 1954, onde estava como Juiz de Direito Dr. Inocêncio, 

homem pacato, atencioso e bom. Ao invés de se prevenir levando a polícia 

para garanti-lo, achou de ir sozinho. Em uma confusão de título de eleitor, 

Joaquim Rezende, sem experiência, foi ver o que era aquele assunto. 



 

 

Imediatamente o irmão, Luiz Maia, foi atirando no homem e os capangas 

empunhando as facas, e assim liquidaram um homem que era a grande 

esperança para Pão de Açúcar. Depois do crime fugiram. Para felicidade 

dele, como todo bandido é coberto de sorte, logo depois tiveram eleição e o 

candidato do Governador Arnon de Mello, o grande Senador Rui Palmeira 

perdeu para Muniz Falcão. Depois de empossado deu total apoio a Elísio 

Maia, tanto que ele se apresentou e assumiu.  

 

Em um momento anterior do documento, Zuza
7
 atribuiu a ira de Elísio Maia a um 

fuxico feito por correligionários seus. Tudo começou, segundo ele, quando Elísio mandou 

colocar um mata-burro em uma estrada que dava acesso ao povoado Limoeiro e “o povo, que 

não gostou da obra começou a procurar o delegado”, que na época era o ex-prefeito Joaquim 

Rezende. Então o delegado aconselhou aos moradores que aterrassem o mata-burro. Seu 

Elísio, segundo algumas testemunhas da época e o próprio Zuza, “[...] não era homem para ser 

desmoralizado e a partir de então o povo começou a comentar que Elísio Maia ia matar 

Joaquim Rezende, mas o próprio Joaquim, homem muito rico e respeitável na política não 

acreditou que ia acontecer”. 

De todo modo, tanto na versão contada por um dos filhos de Elísio, quanto no texto de 

seu inimigo Zuza, há uma reafirmação do valor que tem a honra para o homem naquela 

região. Mesmo nos relatos em que os crimes são atribuídos a questões políticas, não deixam 

de considerar Elísio como um homem de prestígio que teve sua autoridade abalada. Este valor 

aparentemente torna-se maior porque este homem possuiu visibilidade e ainda ocupa a 

posição de personagem central do cenário político dessa cidade ribeirinha. No caso em 

questão, parece não ser possível descolar a honra do homem Elísio e a honra do político Elísio 

Maia, visto que ele é a própria política encarnada no homem sertanejo. 

 

2.1. Estrutura da violência, pistolagem e crime de honra 

 

Ao abordar o conflito nesta sociedade, inevitavelmente o vi acoplado à noção ou ao 

problema da violência. Distingo dela o conflito, que se define como um modo de relação 

social em que a violência pode ser instrumento. Deste modo, na concepção nativa de conflito 

e violência são praticamente sinônimos, ou melhor, a separação entre um e outro bastante 

tênue. Como ouvi de um jovem pãodeaçucarense: “aqui o que separa o conflito da agressão 

mesmo, é como um quarto separado por compensado, facinho de derrubar”. Como pólo 

                                                 
7
 Zuza Ferreira era “declarado inimigo” de Elísio Maia, de acordo com todos os depoimentos 

colhidos. Entretanto, em alguns depoimentos consta que houve um período de aliança entre os dois e em outros 

não aparece ou é negada tal união. 



 

 

negativo das relações, embora no sertão daquele período e em algumas circunstâncias não 

fosse compreendida necessariamente assim, a violência expõe os sujeitos morais e seus atos 

sociais a elementos de cálculo e julgamento público (MARQUES, 2002b). Aquele que comete 

a ação violenta tenta enquadrar seu ato dentro de uma hierarquia valorativa positiva com base 

nos preceitos morais do lugar, como vingança, honra, traição. Já a pessoa ligada à vítima tenta 

enquadrá-lo em um sentido não legítimo socialmente como a busca por poder, a ganância por 

dinheiro, a inveja, sentimentos que são desvalorizados pela comunidade em geral. 

Destarte, em muitos casos, principalmente em crimes de eliminação de adversários 

políticos, tenta-se após o ocorrido, efetivar uma campanha de opinião pública contrária à 

vítima. Esta passa a ser caluniada ou acusada por diversos delitos, o que anula uma possível 

sansão pública contra o assassino. Em outras ocasiões, o crime é posto como sendo de outra 

natureza, não política. Assim, para entender a violência no sertão alagoano, é necessário 

articulá-la aos valores culturais locais (BARREIRA, 1998).          

O depoimento de informantes e os registros em livros de memorialistas (AMORIM, 

2004; MENDONÇA, 2004) apontam para ações de homens ilustres da cidade, na política 

local. E no que se refere aos atos políticos, em vários momentos dessas histórias, aparecem os 

combates violentos. Os políticos, durante boa parte da história local e regional, desde o 

período colonial até boa parte da República, são apresentados como homens de guerra 

(VILLELA, 2008). Um dos atributos do político, segundo a maioria dos relatos das pessoas 

mais idosas, mas que não se limita ao discurso de pessoas dessa faixa etária, era ter a 

capacidade de eliminar fisicamente os inimigos em momento de necessidade ou de reunir em 

volta de si e de seu agrupamento certa notoriedade que aboliria os eventuais agressores. Esta 

violência esteve presente em diversos momentos e lugares da nossa história: 

 

[...] Qualquer das obras de memorialistas, cronistas ou estudiosos que 

tenham sido publicadas sobre as três primeiras décadas do século XX – e 

prolongando-se ainda pelo menos nalguns pontos do país [...] a violência era 

em todos os níveis da sociedade, uma forma “normal” de resposta a 

determinadas situações ou ações. O que Maria Sylvia de Carvalho Franco 

chamou de “ajuste violento” constituía realmente uma das “modalidades 

tradicionais de agir”, caracterizando de alto abaixo a sociedade brasileira, 

anterior ao período plenamente coronelístico (1889-1930), durante este, e se 

prolongando em seguida até os nossos dias. A naturalidade com que sempre 

se recorreu ao “ajuste violento” para com o inimigo mostra como ele foi 

realmente habitual na sociedade brasileira (QUEIROZ, 1976). 

 



 

 

Em uma reportagem publicada na revista “Isto É” foram apontados indícios de que 

o crime como meio de afastar os opositores políticos ainda existe em Alagoas na atualidade e 

com fortes características de pistolagem: 

 

Violência e política sempre andaram juntas em Alagoas, o Estado brasileiro 

que contabiliza o maior número médio anual de assassinatos – 66 para cada 

100 mil habitantes. Casos de disputas eleitorais encerradas na ponta dos 

facões e nas balas são comuns em uma parte do Brasil de onde ainda hoje a 

figura dos coronéis e seus currais eleitorais não desapareceu. Nos últimos 

anos os assassinatos por motivações políticas arrefeceram em Alagoas, 

fazendo com que os mais otimistas acreditassem que, por fim, a guerra das 

ideias seria travada apenas nas urnas. Na manhã de domingo 29 ficou claro, 

no entanto, que a prática de eliminar inimigos políticos por meio da força 

continua em voga no Estado. Com três tiros disparados por uma pistola. 

Genildo Correia, 45 anos, presidente do PT de Campo Alegre, uma cidade a 

100 quilômetros de Maceió, tornou-se mais uma vítima das disputas políticas 

alagoanas [...]“A impunidade é perversa”, diz Ruth Vasconcelos, 

coordenadora do Núcleo de Estudos sobre a Violência em Alagoas. 

Professora da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Ruth fez seu 

doutorado analisando dados sobre a violência no Estado em um espaço de 

dez anos (1998-2008) e concluiu que nada mudou nesse período. “É incrível, 

mas os mesmos políticos e policiais que estavam envolvidos no passado com 

pistolagem aparecem da mesma forma hoje”, diz. 

 

Era comum, de acordo com os relatos, a circulação de “homens armados pela cidade”. 

Em conversa com alguns deles, atentei para a explícita “permissão da polícia” e da não 

punição “da justiça” sobre suas investidas. Assim, esses homens eram chamados de 

“pistoleiros” e quase sempre estavam atrelados a pessoas poderosas. Desta forma, “os crimes 

de pistolagem” eram executados por estas pessoas que “andam armadas”, “os pistoleiros”, e 

que de alguma forma tiram vantagem deste ato. 

O crime para ser emoldurado como “pistolagem”, tem que ser efetivado por um 

terceiro que o pratica em troca de uma quantia em dinheiro ou como liquidação de um débito 

adquirido moral ou economicamente. Neste contexto, o pistoleiro é a materialização de um 

ato com vários personagens encobertos, autores intelectuais e toda uma rede de proteção 

pertencente às classes dominantes (proprietários rurais e políticos), a setores da polícia e até 

do poder judiciário (BARREIRA, 2002). 

Percebi que, segundo a memória popular, há uma homogeneidade quanto à forma de 

inserção do sertanejo no “mundo da pistolagem”. Para muitos dos meus informantes, a 

entrada nesse mundo tinha como critério comum a prática anterior de algum crime que tinha 

como motivação, quase sempre, algum problema pessoal. E em busca de proteção da punição 



 

 

formal ou da vingança por parte dos familiares das vítimas, estas pessoas buscavam refúgio 

junto aos chamados “coronéis” da política. 

Na hierarquia existente entre os chamados pistoleiros, os critérios para alcançar uma 

posição de respeito e prestígio entre os outros eram vários: valentia (no caso da inserção), 

coragem, habilidade e destreza, aproximação com poderosos na esfera política ou judiciária, 

até fama interestadual. Durante muito tempo em Pão de Açúcar, os chamados pistoleiros eram 

reconhecidos pelos seus crimes e circulavam normalmente pela cidade sem receber nenhuma 

sanção. As pessoas os entendiam como solucionadores de problema privados, questões entre 

desafetos. Estes seriam as mãos armadas de pessoas que tiveram um direito violado ou 

suposto como tal.     

Em boa parte dos relatos, percebo que existiu uma preocupação em enquadrar os 

“crimes de pistolagem” em Alagoas numa esfera de resoluções de problemas interpessoais, 

desfazendo qualquer indício de disputa por cargos. Em outros momentos, os mesmos crimes 

tomaram como motivação a disputa pelo voto ou pela luta pela ampliação e consolidação de 

bases políticas. Em resumo, embora a disputa por espaço político tenha ápice com a obtenção 

de votos, as características pessoais são utilizadas na esfera pública para desqualificar o 

oponente, configurando uma situação em que as paixões se sobrepõem às estratégias racionais 

que pressupõem as ações políticas. 

 

2.2. Década de 1980: aumento da violência 

 

Entretanto, neste momento, meu objetivo está centrado na trajetória de Elísio Maia e o 

seu envolvimento na dinâmica da violência no município de Pão de Açúcar. É importante 

notar que as ações violentas atribuídas a ele concentram maior abrangência em meados da 

década de 1980 e início da década de 1990. A força foi utilizada na proporção em que surgem 

fissuras em sua dominação com a perda de antigas bases eleitorais. Em outras palavras, se 

esse poder não consegue se reproduzir pela hegemonia, é tentado pela força.  

O final do século XX é o período em que aumenta a concorrência política e o poder do 

Estado paulatinamente se desvincula dos seus antigos aliados. Com a abertura política, no 

final da década de 1970 e inicio de 1980, muitos personagens da política estadual tiveram 

acesso a recursos e a espaços antes não democratizados, isto pode ser identificado com o 

aumento das siglas partidárias nas eleições municipais neste período (PDT, PMDB, PC do B, 

PDS, PT, PSB).  Neste momento houve um fortalecimento do grupo político ligado à família 

Arnon de Mello, “historicamente adversário de Seu Elísio”, como confidenciou seu filho mais 



 

 

velho. Com esta configuração, os meios de comunicação começaram a divulgar possíveis 

crimes cometidos pela família do líder e dá a estes uma conotação negativa. Temos como 

exemplo a “Chacina de Tapera”, ocorrida em 1985 e o assassinato de E.R., ex-vereador e 

candidato a prefeito de São José da Tapera.  

“Tapera”, como é conhecida pela população de Pão de Açúcar, foi reduto político da 

família Maia. O próprio E. R. teve sua evolução política alicerçada com o apoio “dos Maias”. 

O filho de Elísio, Hermes Maia foi prefeito deste município por duas vezes e o irmão, Luiz 

Maia, também ocupou o executivo desta cidade uma vez. Ambos os fatos de violência tiveram 

ampla repercussão em toda região, inclusive o primeiro foi matéria de um programa 

dominical de uma emissora de televisão com abrangência nacional.  

Na época da “Chacina de Tapera”, segundo os relatos, a família dos acusados 

conseguiu permanecer no cargo, pois a distribuição de benefícios continuou. Além disso, os 

acusados tinham relações estreitas com membros do poder judiciário, pois muitos 

desembarcadores e juízes atuantes na época, de acordo com relatos dos informantes, haviam 

chegado ao cargo via indicação dos Maias. Inclusive o governador em exercício, Divaldo 

Suruagy, cujo mandato foi entre 1983 a 1986, tinha relações estreitas com o líder local, o que, 

como muitos representaram, permitiu que se mantivesse a assistência ao povo, principalmente 

“colocano e botano gente pra trabalhar no Estado”, ficando o caso conhecido na caricatura 

popular da época como “luta de gente grande”.         

Já no segundo caso, a configuração era outra, apesar do governo do Estado ter 

retornado às mãos de um tradicional aliado que ocupava o executivo estadual no período de 

1985. Naquela ocasião, a justiça sofria intervenções de outros seguimentos da sociedade e o 

Estado passava por uma grave crise político-financeira que forçou sua renúncia ao cargo em 

17 de julho de 1997, quando o seu vice-governador tomou as rédeas do poder. Conforme o 

depoimento de L.M., comerciante: 

 

Foi uma época difícil para todo mundo, naquele tempo muita gente passou 

fome, teve até gente que se suicidou. A maioria do povo você sabe, né? Ou 

tem comercio ou tem família ou é funcionário da prefeitura e do Estado. 

Aqui a maioria era funcionária do Estado e da prefeitura, tudo que seu Elísio 

botou. Aí foi mais de um ano sem pagar o povo, aí o povo comprando fiado 

e os comerciantes sem dinheiro, gente entrando em desespero. Eu conhecia 

um casal mesmo, desses bem sucedidos, a mulher e o marido funcionários 

do Estado e eu trabalhava num comércio de dia e a noite era administrativo 

no Estado. Tava sem receber do Estado, mas recebia do comércio. Aí 

encontrei a mulher, que ele e ela eram funcionários e ganhava bem naquela 

época, e ela me pedia um dinheiro para comprar umas partes de galinha 

porque não tinha carne pra comer em casa, e eu dei sabe? Mas fiquei com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Divaldo_Suruagy
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divaldo_Suruagy
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997


 

 

vergonha, porque ele era uma pessoa de respeito, não tinha costume disso 

não. Sem falar que teve gente na região toda que se suicidou.  

 

Além desta configuração de perda de apoio a nível estadual, percebi, em alguns dias 

que passei em São José da Tapera, que os “parentes da vítima do falecido começaram um 

trabalho” de imputação de sentimentos para a coletividade, tendo como referência o 

assassinato do então candidato a prefeito. Os símbolos da paz, os apelos aos sentimentos e os 

discursos de denunciadores alteraram o ponto de honra para o espaço de compensação moral, 

mediante a conquista nos pleitos eleitorais. A transferência ou o recalque de uma imaginável 

prática violenta de troco, por uma tática de assassinato simbólico do rival, por meio da ruína 

eleitoral, permitiu tanto a existência de uma trégua como a supervivência política da facção 

familiar representada pela viúva-candidata. 

Na situação de São José da Tapera, as retóricas da denúncia tinham por objetivo a 

obtenção de crédito simbólico, tal como foi apreendido por Barreira (2007) em lutas pela 

honra no sertão do Acaraú, no Ceará, nas quais a estimação da vítima por outros dependia da 

redução do crédito do responsável pela injustiça ou violência. A delação pública funcionaria 

assim, como espécie de homicídio civil. Após a morte do prefeito, a viúva Edneusa Pereira 

Ricardo foi eleita duas vezes, utilizando fortemente a retórica acusativa, como móvel de 

campanha eleitoral, baseada na rememoração do assassinato do seu companheiro. 

Como meu intento é compreender como os nativos veem, representam e descrevem o 

funcionamento dos atos de violência em seu contexto, já que reportagens como aquela que 

mencionei da Revista “Isto É”, quando divulgadas pelos meios de comunicações de expressão 

ampla, tomam um sentido totalmente diferente daqueles abarcados nos espaços locais. 

Segundo Freitas (2003), em estudo sobre a violência na região canavieira do Estado de 

Alagoas, estes episódios quando noticiados na esfera pública são associados a um valor moral 

e os complexos a acontecimentos passados ao qual estão vinculados, como a relação entre 

personagens conhecidos de boa parte da população, a valorização ou desvalorização de 

pessoas, famílias e localidades, em permanente disputa pública, são tratados sutilmente, de 

modo narrado e discutido. 

No caso específico das eleições e disputas de famílias, a violência parece ser acionada 

freqüentemente. A memória, também efeito das relações afetivas e políticas, quando se 

reporta a violência é automaticamente recomposta com uma habilidade perceptível, dividida, 

provocada e edificada sobre os interesses do presente, que variam muito e dependem do lugar 

social do sujeito. Por certo, essas ações ficam muito vivas na memória dos habitantes pão-de-

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Edneusa_Pereira_Ricardo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Edneusa_Pereira_Ricardo&action=edit&redlink=1


 

 

açucarense, o que indica que as afinidades entre violência e memória são intensas, férteis e 

operacionais. 

As réplicas violentas que o ajuizamento moral presente sugere, são ao mesmo tempo 

positivamente apreciadas por uma memória que se nega a esquecê-la, que a guarda como 

conjunto avaliativo para o procedimento atual. Elas são o fruto de um passado cuja lembrança 

pretende ser bom, estável e precioso. A manutenção deste passado seria capaz de evitar uma 

lista importante de males que afligem as pessoas atualmente (VILLELA, 2008).  

O tempo do “coronelismo” ainda que fosse árduo, despótico, violento, ignorante, foi 

avaliado como o único meio de corrigir as graves falhas, as desordens que o mundo impõe a 

todos atualmente. Vejamos o que diz uma senhora de 65 anos, dona de casa: 

 

Hoje a safadeza é grande. É bandido pra todo lado, outro dia roubaram uma 

senhora lá na avenida. No tempo de seu Elísio não tinha disso, ele resolvia 

logo. Tudo que era gente que chegava ele ia logo saber o que vinha fazer. 

Hoje é roubo de gado, gente invade a casa do outro... Naquele tempo não, 

você podia dormir de porta aberta que não tinha nada. Outro dia meu vizinho 

foi botar uma roupa pra secar na frente de casa levaram em pouco tempo... 

Outra coisa é a tal da droga, os traficante estão tomando conta da cidade. É 

filho de gente boa que usa, os traficante faz o que quer, até fogos solta 

quando chega a tal da droga. Ta precisando é de outro Elísio Maia aqui em 

Pão de Açúcar. 

 

Na mesma conversa um senhor, comerciante local, ratificou: 

 

Agora fica meia dúzia de gente aí, pregando que o fim da Ditadura acabou. 

Dizendo que quer liberdade de expressão, o direito de dizer isso ou aquilo. 

Pra quê que eu quero isso se eu não posso sair de casa tranquilo sem ser 

roubado? Se você deixa alguma coisa à toa, vem um drogado e pega pra 

comprar a tal da droga. E outra, ele nem era assim do jeito que o povo fala 

não, ele ouvia o povo, o povo gostava dele e tudo.  

 

Diante do funcionamento da nostalgia estrutural, a memória e a violência estão 

atreladas à possibilidade de uma vida ordenada, correta e segura. 

 

2.3. Memoria e presente: uma justificativa para as permanências ou uma 

“desculpa para as mudanças” 

 

É de extrema importância destacar que muito daquilo que foi lembrado e representado 

sobre as ações de Elísio Maia está embebido de valores do presente. Além disto, boa parte dos 

entrevistados são pessoas que ocupam, ocuparam ou pretendem ocupar cargos eletivos, como 



 

 

pude observar em conversas informais. Desta forma, seus depoimentos vêm delineados pela 

preocupação com as normas das instituições formais como o Ministério Público, Tribunal 

Eleitoral e as instituições com discurso democrático e universalista como as ONGs e 

movimentos sociais. Entretanto, foi possível perceber através do trabalho etnográfico e a 

convivência na comunidade que há uma contradição entre o que foi exposto em uma 

entrevista com gravador, local e hora marcada, e as práticas desses personagens ou as 

estratégias de ação dentro dos grupos afetivos. 

Maurice Halbwachs (2006) demonstra em sua obra que é impraticável conceber o 

problema da recordação e da localização das lembranças quando não se toma como ponto de 

referencia os contextos sociais concretos que servem de padrão a essa reconstrução que 

chamamos memória. Ainda referendado no autor, observo a existência da memória individual, 

que está atrelada a diferentes contextos, ou melhor, a rememoração pessoal entrecruzada nas 

redes de solidariedade múltiplas em que os sujeitos estão envolvidos. Desta forma, o homem 

não recorda sozinho, ele lembra em sociedade, pela presença ou evocação, portanto 

recorrendo aos outros e a suas obras, ou seja, o indivíduo recorda fora do grupo do que os 

outros não recordam é como uma pessoa que avista o que os outros não veem 

(HALBWACHS, 2006). 

A recordação torna-se reconstrução e não uma imagem viva do passado, pois se veste 

com as experiências do presente. Ela é reconstrução, sempre parcial e seletiva, de um passado 

referenciado pelos quadros da representação social. A memória pessoal torna-se, desta forma, 

além de um elemento coesivo, um ponto de vista da memória coletiva. E esta representação é 

determinada pelo lugar que o indivíduo ocupa no grupo e mutante, segundo as relações 

estabelecidas com outros meios.  

Assim, normas e valores atuais têm influência considerável na memória. Como 

certifiquei durante algumas conversas, muitas pessoas ao recordarem a cassação do mandato 

de Seu Elísio durante o período militar instaurado em 1964, atribuem esse fato ao não 

alinhamento ideológico dele com as posturas antidemocráticas do regime autoritário, 

principalmente no que se refere à falta de liberdade de expressão. Um claro exemplo disso 

está expresso nas palavras de F.P., aposentado, ex-dirigente do sindicato dos bancários que 

viveu muitos anos fora do Estado, mas seu pai era “amigo de infância de Seu Elísio”:  

 

Seu Elísio era um homem contraditório, ele tinha umas práticas de distribuir 

benefícios ao povo, dava tudo que tinha. Acredito que ele tinha uma simpatia 

com o comunismo, é tanto que ele foi cassado em 1964 por discordar da falta 



 

 

de liberdade pra falar. Ele defendeu tanto isso que foi cassado e não voltou 

atrás. 

 

Em outra entrevista, com outro ex-líder sindical, o não alinhamento com o regime 

militar toma um significado diferente: 

 

Eu conheci de perto Seu Elísio, e este negócio de não apoiar o regime militar 

ele justificava de forma diferente, mais pessoal. Podia até ter um pouco de 

ideologia, mas quando ele era amigo assim de uma pessoa era pra topar, e 

ele era amigo do Muniz Falcão, e Muniz Falcão era simpático aos sindicatos, 

tinha sido governador, foi quando ele me chamou pra trabalhar. Fomos 

trabalhando, trabalhando e a revolução lá em cima não tava gostando nada 

do que o Muniz vinha fazendo junto as comunidade rural e ele foi o primeiro 

a cair, depois como o Elísio era muito amigo não arredou e seu direito 

político foi cassado também mais ou menos em 66 e 67. Mas não quer dizer 

que ele não gostava também de comunista, por que tinha os comunistas aqui 

e ele não deixava a polícia prender não. Ele dizia não prenda o homi não ele 

é uma pessoa boa eu conheço a família, não quer dizer que era ideologia 

também não. Era mais por conceito, porque conhecia a família, essas coisa. 

Ai ele ficou cassado até o governo do General Lamenha filho, que era 

cumpadre dele e chamou ele e falou que mesmo os homi lá de cima estando 

meio desconfiado ele, o Lamenha, ia dá uma chance a ele (P. L. militante 

político). 

 

Num importante momento de tomada de decisão nas eleições presidenciais de 1989, 

Elísio Maia apoiou no primeiro turno eleitoral o candidato Brizola e no segundo turno Luís 

Inácio Lula da Silva, candidato marcado pelo discurso do socialismo democrático. Sobre este 

episódio, corroborando com um ponto de vista comum a muitas pessoas de diversos 

segmentos da sociedade e com ligações heterogêneas junto ao líder em questão, H.M., um dos 

seus filhos, justifica o apoio ao candidato “da esquerda” da seguinte forma: 

 

Papai apoiou Lula porque ele achava as ações dele benéficas à sociedade, ele 

achava que o Lula como presidente tinha como ajudar muito a sociedade 

brasileira. Era a visão dele, né? Da maneira que ele se relacionava, falava, 

discursava. Ele achava que com aquilo que o Lula falava a sociedade 

brasileira iria ganhar com aquilo. Ia ser melhor para o povo todo! Ele não 

tinha isso de apoiar somente por ser ligado, aliás, pra ele se aliar ele tinha 

que vê quem era pelo povo, trazia benefícios. 

 

Em outro momento, um dos candidatos derrotados em eleição municipal dois anos 

antes desta eleição presidencial e que encabeçava a chapa de oposição derrotada, atribuiu o 

apoio de Elísio Maia ao presidente Lula a outros fatores: 

 

Em 1989 apoiamos o Collor porque era oposição a Elísio Maia. Agora veja o 

que é política: o Elísio Maia chegou a fazer política pra Lula aqui no 



 

 

segundo turno das eleições, porque era contra o Collor. Então a gente 

começou fazendo a política pro Collor e ele para o Aureliano Chaves do 

PFL, se não me engano isso foi no primeiro turno, mas não foi nada 

ideológico, foi só porque a gente apoiava o Collor. Foi o Collor quem apoiou 

a gente para prefeito em 1988, teve aqui subiu no palanque com a gente. Ele 

apóia Lula em oposição a C.M. e lógico a história deles. Se sabe que o 

Arnon de Mello, pai do Collor deu apoio a Joaquim Rezende em 1954 mais 

ou menos, aí houve os problemas deles que acabou com a morte de Joaquim 

Rezende e o Arnon de Mello botou a justiça e polícia para capturar Elísio e o 

irmão. Então eles tinham um problema pessoal com o Collor e também 

porque o Collor apoiou o adversário local que era o C. M. Engraçado que 

muita gente que tinha apoiado a gente em 1988 que era da esquerda e de 

repente tavam com o Elísio Maia. Me lembro bem que seu Lindauro que era 

comunista radical lá no Povoado Limoeiro aqui perto e de repente seu Elísio 

se sentiu no direito de entrar na casa dele e ele disse a mim que nunca 

imaginou isso. Mas se sabe né, prevalece a política local sobre a nacional (J. 

D., Secretário de Estado de Alagoas).  

 

A partir dos depoimentos acima, entendo que em sociedades como a que me debruço, 

onde não identifiquei uma preocupação sistematizada por parte de indivíduos fora de 

instituições formais em registrar o passado, boa parte desta memória se encontra na oralidade. 

Destarte, as opiniões e atitudes alusivas ao passado tendem a ajuizar preocupações atuais. A 

oscilação assemelha-se o de uma invasão do presente no passado. Segundo Villela (2004), é 

somente quando a memória fixa-se na escrita que o passado pode representar mais do que um 

alargamento do presente.  

Desta forma, um possível entendimento sobre o discurso de apoio de Elísio Maia à 

candidatura do presidente Lula, da forma que é relatado - concebido como algo de cunho 

ideológico e não pessoal - pode estar influenciado pela grande legitimidade que o governo 

Lula alcançou em eleições posteriores, quando dos seus dois últimos mandatos, entre 2002 e 

2009. Marshal Sahlins (1990) ao estudar a sociedade havaiana, notou que não há uma 

predominância da posição acerca da representação das genealogias dos grandes homens, pois 

as histórias das genealogias dos reis quando são contadas numa discussão política são 

manipulações expressas das categorias culturais. É o que pode ser dito também da figura do 

Elísio Maia, um quase monarca de Pão de Açúcar. 

É notório também que existem aspectos das práticas políticas do passado que não 

podem ser completamente manipulados por aqueles que se encontram em disputa, 

principalmente no que se refere à lógica da reciprocidade. Exemplo disto é o aspecto referente 

à capacidade de Elísio Maia em ajudar as pessoas, de atender aos anseios de seu eleitorado. 

Essa característica, embora tome contornos distintos nos relatos sobre a figura em questão, é 

reconhecida tanto pelos admiradores, quanto por seus detratores. Assim sendo, a ideia do 



 

 

passado como elemento de debate e divisão no presente é pertinente, sendo que o presente não 

detém absoluta liberdade de invenção e reinvenção sobre o passado.  

No que se refere aos atos de violência, como o caso do assassinato de Joaquim 

Rezende ocorrido em 1952, há entre a maioria dos depoimentos uma contra argumentação que 

coloca este ato em localização temporal como prática de uma época que não valia só para um 

lado: 

 

[...] se não fosse o outro seria ele, a política naquela época era assim, o cara 

tinha que sustentar na força, quem fosse mais astuto eliminava o outro. É 

coisa nossa, da nossa cultura. E mais, o povo até gostava, pois em alguns 

casos, se fosse com a pessoa ela faria o mesmo, mas não tinha coragem. Era 

sinal de valentia. Se não fosse o Joaquim Rezende seria ele o assassinado (C. 

M., comerciante). 

 

Um depoente ao tratar sobre o caso citado não só justificou o ato, como o legitimou 

diante dos valores locais: 

 

Ele foi insultado, humilhado. O Joaquim Rezende deu um tapa na cara dele, 

como delegado ele não poderia fazer isto. Um homem que toma um tapa na 

cara não aguenta, aí ele e o irmão não aguentaram isso não, foi muito 

desaforo, ai eles atiram nele lá em Tapera quando tava distribuindo título de 

eleitor. Eu não tenho coragem não, mas o cara fazer isso com Seu Elísio, ele 

não se deixava se desmoralizar não! 

  

Os sentidos e as formas de violência no sertão alagoano, os momentos em que essa 

prática é acionada, as formações de grupos e as relações que envolvem o poder repressivo do 

Estado por certo não é objeto central desta pesquisa, ainda que tenham sido verificados os 

significados dos usos da violência no espaço estudado em alguns momentos desta produção 

com vistas a contextualizar e compreender as práticas políticas de Elísio Maia. Práticas estas 

que se constituíam de generosidade, de benefícios variados, mas que também usavam de 

artifícios que poderiam ser vistos como contraditórias à boa pessoa deste político, caso não 

fossem localizadas numa época e numa região em que a honra de um homem, se maculada ou 

posta em questão, deveria ser limpa com sangue do desonrador, e em que a autoridade da qual 

possuía e com a qual se identificava, deveria estar com ele, nem que fosse com o uso da força.  

Retornando aos usos da memória na época presente, segundo minhas observações e 

dados coletados, o passado vinculado à vida de Elísio Maia, para os moradores de Pão de 

Açúcar, segue como um modelo para regimentar a conduta no presente, como demonstro no 

capítulo seguinte. Porém, este passado é conceituado por duas maneiras distintas. Uma parte 

da população claramente considera o passado como o tempo da abundância, da consideração, 



 

 

da calmaria, da pureza, do dito e feito, do bom funcionamento. É o que demonstram as 

palavras de A.C., funcionário publico, extraídas de um comentário feito em discussão 

instaurada em uma rede social: 

 

Ai ai...que saudades que tenho do saudoso Elísio Maia! Queria ver com seu 

Elísio vivo se teria essa safadeza em Pão de Açúcar. Duvido! Era só chamar 

os 'meninos' e tudo era resolvido e a paz reinava novamente!!! A verdade H. 

F.,é que nos tempos do saudoso Elísio Maia,o mesmo tinha o apoio da 

maioria da população, que de uma forma ou de outra, eram super 

beneficiados por Seu Elísio, como era chamado carinhosamente por todos. 

Isto facilitava a ordem publica. Precisamos relembrar o passado sem 

machucar ninguém.  

 

Para essa parcela, as relações sociais na atualidade mostram-se desordenadas, 

invertidas ao modo como eram operadas no primor do passado, como atesta a fala da dona de 

casa M.M. de 47 anos: 

 

Hoje em dia ninguém respeita ninguém, tudo está ai de todo jeito. É político 

corrupto, secretário que não mora aqui e quando chega não fala com 

ninguém. O povo fazendo baderna, xingando o povo, batendo nos homi no 

meio da rua, isso sem falar no uso da droga que ninguém sabe de onde 

chega. Naquela época não todo mundo se respeitava, droga não entrava que 

a gente falava pra seu Elísio e ele ia logo saber quem chegou na cidade, o 

que veio fazer, qual a intenção. Hoje ninguém respeita ninguém, é filho 

batendo em pai, nego usando droga na frente do pai e mãe de família. 

 

Coexistindo com estes sentidos, outras concepções sobre as ações do político foram 

ordenadas. Muitas delas têm como alicerces as discussões de partidos de esquerda. Utilizam 

um discurso público igualitário, universalista e se pautam em ideias e ações que zelam por 

ações politicamente corretas. Entretanto, muitas dessas concepções se encontram apenas no 

discurso, pois quando entram em disputa na arena política usam dos mesmos artifícios que os 

mais tradicionais jogadores da disputa eleitoral, visto que o tipo de posição discursiva não é 

suficientemente eficaz para atingir e conquistar eleitores de todos os segmentos sociais, tal 

como eram os discursos e práticas elisianas. 

    

2.4. Visão universalista da política 

 

Para além destas muitas falas e memórias que idealizam a época de atuação de Elísio 

Maia, há outra parte da população que contraria essa tese. Estes avaliam o passado como a 

época do excessivo rigor moral, da seca, do abandono, da violência, da ignorância, do atraso e 



 

 

prezam por uma política de valorização da igualdade jurídica e da não intervenção da relação 

pessoal sobre o publico. Essa posição está claramente explicitada em um depoimento de um 

jornalista, vinculado em uma rede social: 

 

Duas décadas se passaram, desde que, um grupo de jovens idealistas, 

enfrentamos juntos, o coronelismo em Pão de Açúcar. Momento histórico, 

que corre o risco se perder na memória coletiva, até ser completamente 

desconhecida das novas gerações. Sem recursos, sem experiências, mas com 

muita garra e alicerçados numa consciência política e ideológica, voltadas 

para a contemplação da justiça social e da liberdade, conseguimos preparar o 

caminho para as mudanças políticas que ocorreram na Cidade Branca. Os 

tempos eram outros, tacanhos, sombrios, onde as pessoas viviam sob a 

pressão e o medo de dizerem alguma coisa. Havia um poder e uma força que 

pesava sobre todos. Também, a quantidade de cidadãos amordaçados pela 

ignorância, pela subserviência e o paternalismo assistencialista, colaborava 

para que aquela forma de comando: o cabresto eleitoral, o político 

endeusado pelo povo e encastelado no poder político se reproduzisse a si 

mesmo, com característica de 'reinado eterno'. Acho que na história política 

de nossa cidade, não houve, até aqui, tempos tão importantes e decisivos, 

para que se abrisse um canal e para que a Luz pudesse iluminar novas 

possibilidades. Lembro do dia em que C. M. e J. D. foram eleitos, pela 

primeira vez, prefeito e vice-prefeito de Pão de Açúcar. Inesquecível. Juntos, 

ao final da contagem de votos, cantamos o Hino Nacional, emocionados. 

Parecia ser o começo de uma nova jornada de liberdade, de consciência 

política, de crescimento em todos os níveis para a nossa cidade...  

Diante da opinião de cada um, concluo com alegria, que por baixo das 

sombras, as luzes se anunciam e insistem em brilhar. Alguns jovens que eu 

não conheço se mostram aqui capazes de raciocinar com clareza, de expor 

ideias e, sobretudo, de usarem sem medo de um dos princípios da 

democracia: a liberdade de expressão. Contudo, em meio a tais comentários, 

me inquieta perceber que apesar de todas as possibilidades de continuarmos 

implementando mudanças, dos jovens levantarem essa bandeira, de dizermos 

NÃO, àquilo que nos incomoda, muitos ainda são confundidos. Não é 

favorável, não recorrer àquilo de que temos direito. Afinal, não podemos 

deixar que o público seja confundido com o privado.  

 

Essa publicação espelha um tipo de representação, na esfera pública, que vigora entre 

profissionais liberais, funcionários públicos, médicos comerciantes e artistas locais. Junto ao 

destaque de Pollak (1989) sobre alguns aspectos da memória, a aparência individual da 

memória, de algo relativamente íntimo, próprio da pessoa, precisa ser apreendida como um 

acontecimento coletivo e social, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a 

flutuações, transformações, mudanças constantes e aos interesses do grupo. Segundo o 

referido autor, é preciso observar que na maioria das memórias existem padrões ou pontos 

invariáveis, imutáveis. O depoimento apontado logo acima, construído pelo jornalista na 

atualidade, e o discurso abaixo, presente no depoimento da mesma pessoa produzido no final 

da década de 1970 e durante toda a década 1980 em um jornal de circulação local chamado 



 

 

“A Semente”, feito por militantes políticos de esquerda, é possível perceber a permanência de 

alguns pontos: 

 

Lembro-me bem das atribuladas eleições municipais em nosso município, 

desde quando cheguei a Alecrim, nos idos de 1964. Das eternas falações 

demagógicas, das distribuições de dinheiro por parte dos “políticos” de Pão 

de Açúcar. Curioso é observarmos que até hoje esse sistema tem prevalecido 

e tem surtido efeito dentro dos meios eleitorais. 

Urge que façamos alguma coisa para por fim a esse estado de coisas, para 

despertar o interesse do povo por causas mais dele, mais de todos. Jamais 

vender seu voto nem trocá-lo por conveniências ou desconsiderá-lo [...] Não 

posso conceber um povo desse sendo “livre e consciente”. Não é livre 

porque se vê obrigado a depender desse abominável processo eleitoral. Não 

é consciente porque não sabe que pode ser dono da sua vontade, da sua 

razão; enfim, autodeterminar-se
8
. 

 

Fica explicito, então, na relação entre as duas falas, que determinado número de 

elementos torna-se realidade. Eles passam a fazer parte da própria essência da pessoa e do 

grupo a que está vinculada. O combate ao “assistencialismo” e ao “clientelismo”, muito 

embora a passagem e modificação sobre tantos acontecimentos, como “fim do medo de se 

expressar”, são exemplos dessa manutenção. Assim, para entender os depoimentos é 

necessário compreender o momento em que eles foram externados. O primeiro deles, por 

exemplo, configurou-se num momento em que se alinhavam as articulações entre as facções 

locais para a disputa nas eleições em 2012. Desta forma, a história de vida do depoente, 

sempre ligada a posições políticas esquerdistas, permite a ele partilhar também uma visão 

democrática da política nos moldes da filosofia moderna que aflora diante das práticas tidas 

como tradicionais e que ainda permanecem no seio da vida social e política da comunidade 

pãodeaçucarense.  

A segunda publicação deu-se num período de também alinhamento dos grupos 

políticos locais, mas influenciado por uma militância política universitária desenvolvida na 

capital Maceió (local onde o jornal era publicado) e por um anseio por democracia no cenário 

nacional, contrário ao regime militar. Em ambos os casos se configuram como oposição ao 

grupo político que se encontra no executivo municipal.   

Vale destacar que a memória é seletiva. Nem tudo fica armazenado. Ela também sofre 

flutuações em função do momento em que ela é proferida, em que ela está sendo impressa. As 

apreensões do momento compõem um elemento de estruturação da memória. Portanto, a 

memória é um fenômeno construído e os modos de construção podem tanto ser conscientes 
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como inconscientes. O que a memória individual registra, recalca, abandona, rememora, é 

evidentemente o resultado de um exato trabalho de organização (POLLAK, 1992). 

Tomo emprestado mais uma vez a análise de Michael Pollak e a ideia de que a 

memória se constrói no espaço individual e principalmente coletivo, para afirmar que esses 

depoimentos demonstram uma ligação existente entre a memória e o sentimento de 

identidade. Esta última é o justo sentido da imagem de si e para os outros. Em outras palavras, 

a imagem que essa jornalista construiu durante sua trajetória referente a ela mesma, a imagem 

que edifica e oferece aos outros e a si, que revela a forma como almeja que os outros a vejam.    

Neste processo de construção da identidade a coerência é essencial, pois as 

características pessoais, externadas no corpo físico e nas associações dentro do grupo, além do 

sentido de continuidade, com o passar do tempo devem unificá-las ao discurso. Neste caso, a 

memória “é um elemento constituinte do sentimento de identidade” (POLLAK, 1992), tanto 

pessoal quanto do grupo. A identidade coletiva vai se constituindo ao longo do tempo e dá o 

sentido de continuidade aos indivíduos, que adotam papéis, normas e valores válidos para 

todos os componentes do grupo, o que reafirma constantemente, através da memória, a 

realidade objetiva e subjetiva. A memória está sempre presente nessas possibilidades tanto de 

afirmação quanto de transformação. Pollak (1992) afirma que a memória é um elemento que 

compõe o sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, pois é um fator 

importantíssimo do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa de um grupo 

em sua reconstrução de si. Ou seja, a memória está diretamente relacionada com os 

investimentos que um grupo deve fazer ao longo do tempo, todo o trabalho necessário para 

dar a cada membro de um grupo o sentimento de unidade.  

Batista (2005) complementa que a construção da identidade ou identidades vai se 

moldando quando um determinado grupo se apropria de seus valores, perpetuando-os na sua 

história, passando de geração a geração, onde a ligação entre memória e identidade é tão 

profunda que o imaginário histórico-cultural se alimenta destes para se auto-sustentar e se 

reconhecer como expressão particular de um determinado povo. 

Deste modo, a constituição da identidade é um feito que se produz e reproduz em 

alusão aos outros, em referência aos critérios locais de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade e que se produz pela mediação direta com os outros. Assim, nos grupos em 

observação, a memória e a identidade são valores disputados em competições sociais e 

intergrupais pela legitimidade discursiva, e neste caso especial, em disputas que opõem 

grupos políticos em posições de poder distintos.  



 

 

Num trecho da primeira citação feita pela jornalista, publicada entre os dias 03 e 12 de 

novembro de 2011, na internet, ela foi parabenizada em comentários de vários outros 

participantes da comunidade virtual acerca do discurso reproduzido abaixo: 

  
Te vejo como um GRANDE orgulho desta diminuta cidade... o texto postado 

é riquíssimo teoricamente... parabéns !!! não por inveja, mas um dia 

escreverei algo parecido...rsrsrsr  

A grande literatura tem que permanecer conectada á vida, vejo como 

enfatizadora e transformadora da vida... Viva a Literatura !!!!!! 

Participei do momento histórico reportado no texto, me sinto privilegiada... 

lembro de cada discurso como se fosse HOJE !!! 

Em 1982 iniciamos a luta com um homem pobre, mas de boa qualidade... 

não foi nada fácil lutar contra , "a bondade de Frei Damião e a maldade de 

Lampião". A transformação e a mudança são as únicas reais constantes da 

natureza que nos cerca, ao menos no universo que conhecemos. Na 

transformação e crescimento de todas as coisas, cada um dos nossos 

políticos e cada características, apresentam sua forma própria. observamos 

sua maturação e decadência... ora nos apresenta luz e ora nos mostra a 

escuridão que nada mais é do que o que estamos vivenciando... os jovens 

que demonstram interesse pelo poder público, já iniciaram sua vida política 

de forma equivocada... rsrsrsr 

Politicamente... tá muuuuuito difícil dissernir (sic), quem seria o salvador da 

pátria.... 

 

É interessante pontuar que quando a memória e a identidade estão assentadas e 

vinculadas, os questionamentos e as críticas surgidas em grupos externos à organização, os 

problemas depositados pelos outros que são raros neste caso, não chegam a provocar a 

necessidade de reordenamentos ideológicos, nem na identidade coletiva nem na identidade 

individual. Tal memória não impede que as práticas do “clientelismo”, “assistencialismo”, 

tidas como antidemocráticas, sejam acionadas por integrantes destes grupos.  

Deste modo, o trabalho etnográfico é de fundamental importância para perceber a 

impossibilidade de uma prática política sustentada apenas em pilares ideológicos. Entre o que 

é divulgado nos meios de comunicação e aquilo que é praticado no dia a dia da política há 

uma distância muito grande. Não consigo visualizar a possibilidade de um político sustentar-

se na política local sem fazer a distribuição de bens materiais e de serviços, pois a 

solidariedade é o que se espera de “uma boa pessoa” e o “político bom” tem que ser uma “boa 

pessoa”, “solidário”, “caridoso”, ou seja, desprendido dos bens materiais.  

Assim, além do grupo que se sustenta em um discurso ideológico de militância política 

e partidária, que idealizam uma sociedade democrática, igualitária em “luta” contra o 

“coronelismo” e o “assistencialismo”, também foi possível localizar também um segundo 

grupo, cujos componentes se autodenominavam “independentes”, ou seja, “aqueles que não 

dependem financeiramente de nenhuma das duas facções políticas da cidade, que disputam o 



 

 

poder na eleição municipal de 2012, como indicou um militante estudantil da Universidade 

Federal de Alagoas.  

Ao partir para a observação participante, no entanto, entendi que muitos antipatizantes 

do discurso do “atraso”, do “paternalismo”, da “perseguição”, da “ditadura” estão ligados de 

alguma forma ao adversário político daquele que se encontra na situação, associando 

negativamente o passado àquele que se encontra no executivo, ou melhor, ao que detém as 

regras do jogo, os recursos necessários para atender “sua clientela”. Assim, para esse grupo o 

passado passa a ser um modelo negativo que se assemelha às ações do presente. 

Nos períodos pré-eleitorais, o uso simbólico do passado reside na construção de elos 

capazes de construir adesões e solidificar credibilidade política. Referências positivas ou 

negativas ao passado demonstram o fato de que cada grupo (situação e oposição) institui a sua 

temporalidade política. Um lado prega pela continuidade do trabalho e outro lado propõe 

rupturas ou refere-se aos tempos em que havia melhores condições para a população no 

município. A memória não é um conjunto invariável e compacto de lembranças, incorporando 

disputas, ela busca legitimidade e reconhecimento. Os usos emblemáticos da memória nestes 

períodos buscam paulatinamente a legitimação do discurso, conforme o depoimento de R.E., 

professor da educação básica: 

 

Concordo com o que G. B., falou. Ainda resta esperanças quando vemos 

jovens sedentos de democracia, pessoas ainda com o sonho que tudo pode ter 

um final feliz, se conseguimos uma vez derrubar o coronelismo, que este não 

pense que é invencível, pois a força do povo vence ... Afinal o bem sempre 

vence no final. Não se justifica um erro com outro. Mas se alguém não faz o 

que deve ser feito, deve-se trocar por alguém que deseja fazer, pelo menos 

dar oportunidade. O povo deve ter consciência disso.  

 

A própria memória é seletiva na denominação do que é indispensável lembrar ou sobre 

o que precisa ser esquecido no sentido de estabelecer confiabilidade. Afinal, a palavra 

“coronelismo” neste cenário vem carregada de valores como falta de liberdade, repressão e 

benefícios a poucos. A dimensão seletiva da memória antes de estar integrada “[...] a um 

sentido de deturpação, ou perda de autenticidade, supõe que ela não se separa de processos 

sociais e práticas efetivas por agentes ou porta-vozes” (BARREIRA, 2007).  

Concordo que as ONGs e a legislação, com suas campanhas de vigilância e punição, 

pretendem substituir o tal “mandonismo”, o “atraso” e a dependência que se identificam na 

relação políticos/eleitores do passado, por um comportamento racional, legal e universalista. 

Contudo, não coaduno que diante deste quadro a população será refém dessa modernização, 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000399340212


 

 

pois ela também a refaz, reinterpreta, rearranja em seu proveito. A população, enfim, age 

sobre a modernização que pretende agir sobre ela. 

Tratar uma e outra força como formas puras e originais é o mesmo que seguir o 

inverso da realidade. A constituição de ONGs e a promulgação de leis que vigoram em Pão de 

Açúcar são o resultado de misturas, de reformulações, de rearticulações de interesses, de 

cortes e recortes de outros modelos. Conforme defendo em minhas análises, instituições 

nacionais e costumes locais existem em estado de indissociável comunhão. Cada uma das 

partes rouba pedaços da outra, o que não evita os conflitos entre elas (VILLELA, 2008). 

Lembro bem da arenga repetida por candidatos derrotados, geralmente vinculados a 

partidos de esquerda ou a grupos minoritários, na calorosa cidade ou fora dela: "Aqui só o que 

vale é o dinheiro". Está evidente que estes agentes se recusaram a entrar no jogo da 

reciprocidade eleitoral, mas que não desprezam absolutamente a circulação de recursos, pois 

os mesmos estão presentes em suas empreitadas, registrados com a tinta ideológica ou vindos 

de espaços de ação “missionária”. 

Compreendo a democracia representativa, através das lentes da comunidade, como o 

modo em que recursos circulam para satisfazer as necessidades prementes ou não. O povo, 

diante da proximidade dos eventos políticos ganha uma espécie de poder que é sentido pelos 

aspirantes - que por certo não desejam contrariá-lo, independentemente do lado em que se 

situam no jogo - e por ele mesmo, já que procura tirar o máximo de proveito do ordenamento 

de posições característico do período, através de pressões silenciosas ou por meio de apelos 

ruidosos. 

Por isso, reafirmo aqui o que tenho dito a muitas pessoas que residem em Pão de 

Açúcar: provavelmente nenhum eleitor individual e afastado da esfera político-partidária, 

possuiu um contato tão aprofundado com a democracia representativa quanto a maior parte da 

população rural e urbana. A comunidade tem ideia clara sobre o que é votar no melhor 

candidato, praticando, a meu ver, um voto consciente. Isso, é bem verdade, não se identifica 

com voto cidadão e ideológico. E os melhores candidatos não são sempre os bons políticos 

para a parcela dos eleitores individuais. 

Uma rápida saída da frente de gabinetes, por exemplo, apresenta o consistente 

entendimento da maioria sobre o "político bom”: aquele que "não nega nada que o povo 

pede". E para reforçar esse entendimento, afirmo que este “político bom” é o responsável pelo 

funcionamento da democracia, porque são bons agentes de circulação e produção de recursos 

(VILLELA, 2008). 



 

 

Portanto, acredito que a democracia representativa nos moldes propostos pelos 

filósofos iluministas não deve ser usada como parâmetro para se entender e avaliar a 

democracia em Pão de Açúcar, afinal são condições históricas completamente distintas. 

Analisar a nossa realidade tendo como ideal o Estado Moderno europeu, considerando os 

outros sistemas políticos como menos evoluídos ou em processo de desenvolvimento, tendo 

como fim a formação de um Estado similar é exigir que a comunidade estudada deixe de uma 

hora para outra a sua concepção de como deve agir o político. Antes de qualquer coisa, de 

qualquer genérico discurso de mudança ou de uma elaborada formulação de como ela deveria 

ser, penso ser preciso entender a comunidade. Assim, quem ousar fazer política diferente do 

que o povo espera, dentro da concepção do que deve fazer o político em Pão de Açúcar, estará 

sujeito a sentir o seu julgamento. Isto fica claro quando se pergunta a qualquer eleitor os 

motivos que determinou sua escolha eleitoral. 

Posto isso, mesmo com toda o arcabouço jurídico e campanha de conscientização do 

voto, movimentos anticabresto, anticoronelismo e as mudanças que elas proporcionaram, as 

práticas políticas que se operam no presente na localidade ribeirinha não deixaram e 

certamente não deixarão de impor sua cor local, rompendo com alguns comportamentos, mas 

se apegando à tradição herdada de Elísio Maia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III - Heranças e rupturas na política pãodeaçucarense 

 

Este capítulo trata da marca, de uma espécie de herança política associada a Elísio 

Maia e a seu percurso, revelada em memórias anunciadas nos diversos espaços de 

convivência social da cidade de Pão de Açúcar. Aborda uma tradição política que não está 

vinculada diretamente à relação consanguínea, mas aos frutos alcançados através de práticas 

empreendidas pelos sucessores que remetem à figura do líder. 

Embora o acesso à arena política esteja relacionado à origem familiar, a sua 

permanência e sucesso eleitoral estão pautados no acúmulo de práticas denominadas, por 

alguns segmentos da sociedade local, como “assistencialistas” ou “clientelistas”, realizadas de 

acordo com o sentido local, dando uma prova de que neste tipo de sociedade “apenas o 

sobrenome não é condição para permanecer no poder”. Asseguro que embora estas relações 

de parentesco tenham um peso enorme e sejam avaliadas no processo de ascensão ao âmbito 

político, a memória e a descendência familiar não são suficientes para assegurar a 

permanência dos herdeiros consangüíneos no jogo da política. Elas concorrem com outras 

relações e recursos financeiros e simbólicos. 

O poder de Elísio Maia, reconhecido pela comunidade, o prestígio adquirido durante 

sua vida política ocupando cargos eletivos por mais de quarenta anos, não esteou os seus 

iguais às funções semelhantes junto ao poder executivo ou legislativo até ao presente. Entre 

seus cinco filhos, dois ingressaram na carreira política, um como deputado estadual e o outro 

como prefeito de uma cidade vizinha.  Entretanto, durante sua “vida ativa”, momento no qual 

suas redes de solidariedade eram eficazes, houve a transferência de poder para outros cujos 

vínculos se situam além dos consanguíneos – caso que abordarei mais adiante. 

Os sentidos e sentimentos atribuídos ao personagem do Senhor Elísio, qualificados de 

acordo com os valores do local, possuem grande peso na trama política do lugar. Não são 

proclamados em palanques, em reuniões políticas, mas revelam-se cruciais no jogo de 

conformação de apoios políticos, como ocorreu em outras épocas e se repete no quadro que 

está se configurando atualmente para as eleições que ocorrerão em 2012. Nele, “o apoio de 

um dos filhos do ex-deputado será fundamental para conseguir a maioria dos votos”, como 

confidenciou um representante comunitário. 

Certamente, outros elementos acentuam o poder de barganha vinculado ao filho do 

antigo político, como os de ordem material, por exemplo. Isto pode ser observado em seu 

próprio depoimento:  



 

 

Há mais de vinte anos que venho atendendo todo esse povo. É chegando 

gente pedindo coisa, ajuda de todo tipo. Gasto uma quantidade considerável 

de minha renda atendendo o povo. Eles chegam aqui e dizem: E. S. me dê 

isso, E. S. me dê aquilo. Ai você tem que tirar de onde for para dar senão a 

má fama corre pela cidade. Faço política praticamente sozinho e isto aqui é 

muito difícil. 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, período que obteve sucesso eleitoral, sendo prefeito de 

Pão de Açúcar e deputado na região, ele nos relatou que o acesso de seu pai ao governo do 

Estado e até suas relações com as esferas da burocracia federal, foi fundamental para suas 

vitórias. Desta forma, Elísio Maia era mais do que um pai, era um “padrinho político”, ou 

seja, uma pessoa superior a ele na hierarquia do mundo político, alguém que o introduziu 

nesse mundo. Embora seja muito comum entre parentes consanguíneos este 

“apadrinhamento” pode ocorrer entre não parentes, como notou Kuschnir (2000), em pesquisa 

no “subúrbio” do Rio de Janeiro. Para a autora, a entrada na política se dá muitas vezes de 

cima para baixo, ou seja, é preciso ter alianças com pessoas já estabelecidas, de preferência 

em posições de destaque e prestígio. 

A sucessão política no cenário pãodeaçucarense não obedece à herança familiar, mas 

esta tem grande peso, principalmente em se tratando daquele que se tornou o exemplo de 

político na comunidade. Deste modo, os filhos consanguíneos de Elísio Maia alcançaram 

cargos políticos, tal como o seu pai. Mas para se manterem na posição e desempenharem um 

bom mandato, conforme a expectativa da população que o vê como representante do que foi o 

pai e de acordo com a política que esta mesma população preza, foram necessários, além da 

relação consanguínea, as relações interessadas nas diversas esferas do poder. Isto porque a 

capacidade de direcionar os investimentos, dos quais a liderança política precisa para cumprir 

suas promessas aos eleitores está nas mãos de políticos com poder mais elevado.  

O vínculo familiar certamente facilita o acesso à cena política, mas não impede 

apadrinhamentos para além deste vínculo. É comprovada empiricamente a existência de 

sucessores que se estabelecem na política local, desde que estabeleçam vínculos outros para 

subsidiar o tipo de prática política que deseja empreender. Além disso, é preciso assegurar o 

apoio da população e corresponder aos acordos firmados com seus “padrinhos” e os demais 

personagens da engrenagem do poder. 

Considerando que o apadrinhamento é um parentesco simbólico - mesmo no âmbito da 

política - para melhor compreender o funcionamento dessas relações é interessante descrever 

o sentido de família na realidade sertaneja que nem sempre está relacionado a uma 

descendência consanguínea. Assim como o vínculo por sangue não assegura o sucesso 



 

 

político, não garante que não haja litígio entre familiares neste tipo de relações. Também 

nesse sentido a trajetória de Elísio Maia imprime sua influência. 

 

3.1. Família e política 

 

A constituição do poder do Maia, como apresentado no capítulo anterior, foi fruto de 

uma transferência de poder via legado familiar, visto que seu pai, José da Silva Maia, mais 

conhecido como Lamêgo Maia e José da Silva Maia, seu bisavô, popularmente conhecido 

como Cazuza Maia, foram prefeitos de Pão de Açúcar por quatro mandatos durante as duas 

primeiras décadas do século XX (MENDONÇA, 2004). Somado a este prestígio, houve o 

apoio recebido pelo tio Janjão Maia, no final da década de 1940 e início dos anos de 1950, 

que atribui mais força a sua trajetória. Como afirma o filho do líder, E.M., Janjão “transfere 

suas amizades para papai que já havia conseguido muita amizade com gente importante 

através do comércio de algodão no Estado de Alagoas e Sergipe”. 

É inegável a existência das relações de parentesco na constituição dos processos 

políticos no sertão nordestino. As relações políticas e familiares nesta região se assemelham 

de tal forma que uma se confunde com a outra. Um claro exemplo são os nomes dos prefeitos 

eleitos durante o período republicano em Pão de Açúcar. É marcante nesta lista a 

predominância de três/ quatro sobrenomes.  

De acordo com estudos sobre o poder das famílias no sertão pernambucano e cearense 

empreendidas por Jorge Villela (2004) e Ana Claudia Marques (2003), esta espécie de 

hegemonia não é eterna e fixa. As longas cadeias genealógicas tinham capacidade, em caso de 

disputa política, de se fortalecerem ou agirem em prol do inverso: 

 

Ligada à família, a política conhece o seu passado. O passado vinculado à 

família e a política resulta, em alguns exemplos, em História Local. História 

familiar, municipal e política, cada uma destas longas cadeias de 

descendência está em disputa com outras. Elas vêm de outros sobrenomes, 

dos mesmos sobrenomes que se dividem, unem, separam e se repartem ao 

longo do tempo, sacudidos pela ação da política e outras questões. Em 

alguns exemplos da história local, uma política pode ser uma família como 

uma família pode ser a política (VILELLA, 2008). 

 

Interessante como no processo de educação familiar esta lógica é reforçada, pois 

crianças são ensinadas a reconhecerem como parentes estes ou aqueles, um ou outro grupo, a 

despeito das relações de sangue que tenham. As circunstâncias firmam ou atenuam os laços. 

Parentes mais distantes, ou seja, aqueles que a descendência não pode ser destrinchada sem 



 

 

que haja um grande empenho, tornam-se próximos e a distância entre eles encurtada. A 

política, então, é um grande atalho para a aproximação de pessoas e suas famílias. Em Pão de 

Açúcar, não muito distante da realidade do sertão de Pernambuco e Ceará, a política gera 

entre as pessoas o espírito de ajuda, solidariedade, atendendo ao mecanismo de reciprocidade 

necessário para unir pessoas em volta de sentimentos típicos do convívio familiar: o afeto. 

Ainda seguindo as observações de Villela, adoto a definição de parentesco que o 

sugere como portador de um sentimento prático. Assim, neste cenário, a política é capaz de 

compor e decompor a família. Um favor negado a um parente próximo pode gerar uma 

divisão na família, como informou a funcionária pública M.G.: 

 

E. G. é até meu parente, mas aquilo não faz um favor a um parente não, só 

àqueles que ficam puxando o saco dele. Prefiro pedi a um estranho. Quando 

minha neta precisou operar ele nem me ouviu, aí eu fui a M. A. e ele me 

concedeu tudo, da internação até a hospedagem. Ele fez por mim o que 

parente nenhum faz. Eu tenho mais consideração a ele do que a esses 

parentes que tem poder pra lá. 

 

Como se vê, a família não é um elemento fixo. No espaço da política, a família se 

configura como algo que tem a finalidade de formar grupos políticos. Desta forma, reconheço 

a família em Pão de Açúcar como um elemento central nos modos de ver, viver e avaliar o 

mundo e as ações de cada pessoa, ela se configura como elemento constituído de múltiplos 

efeitos. Neste cenário, a família é plural e nunca singular. Enfim, em política e em família, 

uma palavra descontextualizada ou ausência desta mesma palavra, tem a capacidade de inibir 

solidariedades, destruir alianças ou originar outras. Tanto em uma como em outra, o que se 

diz pode até levar a rachas internos que culminem em prática de assassinatos (VILLELA, 

2008). 

Certamente a importância da relação de sangue possui imenso valor simbólico nessas 

uniões. Reafirmo esta posição. Esclareço, contudo, que o sangue não se inscreve de forma 

definitiva, mas ele é apoio cognitivo para a costura das relações. No entanto, o parentesco não 

é suficiente. Caso este não seja atualizado na ação, tende a cair no esquecimento. O 

reconhecimento ou negação do parentesco, conforme o movimento da política é confirmado 

nos discursos locais: “Ser irmão não que dizer que temos sentimentos um pelo outro, eu gosto 

mais de H. G. do que dele mesmo e ele não é nada meu. Se mexer com este eu sinto mais”.  

Assim torna-se claro como a edificação do passado arrasta consigo a edificação do 

presente, motivada pela grande dinâmica da tradição. Localizar-se no seio de uma família é 



 

 

ter à disposição sua solidariedade, é partilhar seus valores, sua credibilidade, também sua 

devassidão e suas dívidas, mas acima de tudo seu prestigio: 

 

Cada nível de organização grupal é representado como uma grande família, 

imagem maior da união e de estreitos laços de solidariedade. É portanto 

como uma unidade moral, vinculada por fortes laços de direitos e obrigações 

recíprocas, que a família é representada, o que torna exemplar para cada 

nível da organização coletiva. Numa organização política que sustenta 

valores expressamente anti-individualistas, a família aparece, sobretudo, 

como um modelo e torna-se um sustentáculo importante, justamente porque 

ancorado no segmento central que possui para este segmento social 

(MARQUES, 2007). 

 

A família não opera como um fenômeno fixo, ela é como um rio que num momento 

está cheio, num outro segue vazio, portanto precisa de cuidados específicos para se manter e 

se reconstruir constantemente. Embora entendida como algo permanente, é vivida como algo 

na iminência de se desfazer. Nesse sentido, uma das muitas formas de conservação e 

alargamento destes laços é firmada com o “[...] voto, as adesões eleitorais, a democracia 

representativa, não em seus ideais, mas em seu funcionamento” (VILLELA, 2008).  

 

3.2. “Só o nome não é suficiente para se manter no poder” 

 

Após a morte de Elísio Maia, ocorrida em 2001, decorrente de causas naturais, 

nenhum representante da família Maia assumiu qualquer cargo público eletivo. Entretanto, 

durante a sua vida política, Elísio Maia apoiou e elegeu como prefeito de Pão de Açúcar e 

deputado estadual por duas vezes seu filho Elísio Sávio e como prefeito na cidade vizinha de 

São José da Tapera, seu filho Hermes Maia. 

A ausência dos Maias em cargos eletivos na região de Pão de Açúcar não significa o 

fim de sua influência neste cenário. Busco neste capítulo apresentar o processo de ruptura e 

transmissão das práticas empreendidas por Elísio Maia, considerando as permanências destas 

como uma espécie de herança política. Para tanto, fiz uso de gravações de comícios, 

entrevistas com políticos opositores que ganharam força em meados da década de oitenta, no 

período em que ocorre o aumento da concorrência política e coincidentemente, segundo a 

representação nativa, houve um crescimento do emprego da violência para conter este avanço 

de forças opositoras. Vale ressaltar que além de entrevistas informais com políticos 

representantes da família Maia, que mesmo não ocupando cargos eletivos nos últimos quinze 



 

 

anos, estes ainda se configuram como personagens extremamente importantes na disputa 

atual.  

No discurso popular aparecem os motivos que culminaram com o insucesso eleitoral 

dos Maias. Este discurso perpassa por diversos seguimentos sociais e em todas as entrevistas 

e conversas, em diversos espaços, a causa para essa derrota, como ilustra a fala de um 

comerciante local, foi: 

 

a desobediência às ordens do velho Elísio. O pai queria o irmão como 

candidato, mas o filho queria trazer o sobrinho de Maceió. Menino muito 

novo e desconhecido da população. Presenciei a reunião, seu Elísio queria o 

irmão L. M. como candidato e o filho, na condição de prefeito naquela 

ocasião enfincou o pé na parede e disse que o candidato era o sobrinho dele, 

o E. M. Lembro como hoje, o velho baixou a cabeça e quando levantou a 

lágrima escorreu no rosto. Ele não esperava que o filho iria desobedecê-lo 

naquele momento. Se ele tivesse ouvido o velho, eles não tinham perdido 

aquela eleição não. 

 

No entanto, o discurso dos personagens que disputaram aquele pleito muda de sentido, 

um dos candidatos da oposição avalia da seguinte forma a derrota dos Maia: 

 

Na verdade a eleição de 1991 começou a ser decidida na campanha para 

governo e deputado. Foi por volta de 1986 quando os candidatos de Elísio 

foram derrotados. Aquilo mostrou que a força havia diminuído. Diminuído 

não, ele não conseguiu transferir os seus votos para os deputados e o 

governador que ele apoiou. Nós saímos mais forte daquela eleição, com um 

governo que mais tarde nos apoiaria. A partir de então, muitos cabos 

eleitorais e vereadores passaram a nos apoiar, mesmo que nas escondidas. 

 

Já o E.S., filho de Elísio Maia e prefeito de Pão de Açúcar naquele momento e que 

desejou fazer do sobrinho o seu sucessor afirmou que: 

 

Naquela época levei uma campanha praticamente sozinho. Não tive apoio de 

praticamente ninguém, até algumas lideranças locais não me apoiaram. Fazer 

política em Pão de Açúcar sozinho é muito complicado. Não há quem 

agüente tirar dinheiro do próprio bolso para bancar uma campanha num 

lugar desse, com o povo pedindo. Agora mesmo você já viu o tanto de gente 

que vem me procurar, e se você não der dinheiro ou o que eles vierem pedir 

já sabe que não vota e ainda sai falando na rua. Se eu não tivesse renda, os 

salários e mais o que ganho com meus negócios não aguentava não. E venho 

há mais de 20 anos fazendo isso sozinho. 

 

Recorri também à rede social facebook, onde existe um espaço de debate criado para 

discutir os problemas da cidade pãodeaçucarense. Nele percebi ser possível identificar as 

interações sociais a partir de processos de compartilhamento e construção de conhecimento, 



 

 

como um instrumento para a análise da realidade social a partir das relações sociais, não 

necessariamente a partir dos atributos dos indivíduos. O valor desta fonte e sua 

particularidade podem ser observados no depoimento de um dos integrantes do grupo, quando 

um dos seus integrantes comentou as tentativas de articulação de Elísio Sávio para as eleições 

futuras: 

[...] C. M. é declarado pré-candidato, já esteve conversando com E. S. sobre 

composição política. Savinho inclusive manteve um novo contato com o 

mesmo no último sábado aqui mesmo. Os familiares e alguns fiéis 

seguidores de E. S. M. "aquecem" em todas as ocasiões que têm 

oportunidade que se concretize essa possibilidade, que, aqui entre nós, acho 

muito remota pelo vínculo que E. S. criou com o mestre das articulações 

políticas J. D.  

 

Na conciliação declarada nesse trecho, na qual E.S. faria uma composição em 

condição hierárquica inferior dentro da facção, comprova a necessidade de uma espécie de 

patrono para se ter acesso à esfera da política institucional. É interessante como E.S., filho de 

Elísio Maia, em diversas ocasiões deixou transparecer a necessidade de conquistar junto ao 

seu novo aliado, C.A., um conjunto de alianças que o ajudarão em futuras campanhas, pois ele 

reconhece que havia “vinte anos que, apesar de continuar fazendo política com recursos 

próprios, preciso conquistar as relações adquiridas por C.A., pois este tem apenas três anos 

fora do poder”. 

Destaco que C.A., atual liderança da oposição no município, é neto de Joaquim 

Rezende, adversário político de Elísio Maia na década de 1952 e que foi assassinado, segundo 

depoimentos, pelo próprio Elísio e seu irmão. Diante disto, houve na cidade uma “verdadeira 

revolução, pois ninguém imaginaria que os dois se juntariam para disputar uma eleição diante 

de tudo que aconteceu no passado”, como relatou um servidor público municipal. 

A propósito, diante desta aliança as opiniões se dividem. Seguidores dos dois políticos 

que tinham um passado marcado pelas lutas políticas e que se viram no presente na condição 

de aliados, tentam justificar a aliança com um discurso mais ou menos semelhante ao do 

policial militar e amigo da família Maia: 

 

Naquela época era assim, tudo se resolvia no impulso. Mas Seu Elísio e 

Joaquim Resende eram amigos. Dona T. M., que era filha do velho Elísio 

vivia na casa dos Rezende, aprendeu a costurar lá na casa deles e tudo mais. 

Agora, teve aquele ocorrido e, desse ocorrido até aqui eles não se juntaram 

mais. Eu acho que já era hora deles se juntarem pra acabar com essa 

politicagem desses ladrões que estão dominando a política local e, os erros 

que as famílias cometeram não pode continuar para o resto da vida não. 

  



 

 

Entretanto, entre os membros da facção adversária, na qual o grupo do prefeito em 

exercício está inserido, o sentido para tal aliança toma um significado totalmente inverso, 

ajustado em valores locais, como me confidenciou o comerciante A.B.: 

 

Isso é uma pouca vergonha, este C.A. é um cara sem personalidade mesmo. 

Ele não guardou nem a memória do avô, do Joaquim Rezende, isso não pode 

não. Só porque o outro tem uns votinhos ele se junta com ele. Onde já se viu 

um negócio deste? É um cara que é capaz de tudo pelo poder, foi capaz até 

de fazer um negócio desse rapaz, isso não podia não! 

 

Dentro do novo grupo que se formou diante da união das forças políticas de A.C. e 

E.S, o cuidado com as lembranças são minuciosamente vigiados. Presenciei duas reuniões da 

nova configuração de alianças entre antigos rivais e o que se fala sobre o passado é 

cuidadosamente explicitado. Durante uma confraternização na casa de E.S., em que os 

seguidores ficaram ao lado de seus respectivos líderes, num determinado momento, ao entrar 

uma eleitora de E.S. solicitando um favor que prontamente é atendido, ela responde gosta dos 

dois, em resposta a uma indagação de um dos presentes sobre o que achava de cada um dos 

dois políticos.  

É interessante destacar que mesmo com continuidade da indagação e com a lembrança 

da época em que os dois eram adversários locais, a senhora afagada pela resolução de seu 

pedido, responde: “aí eu chorei, chorei muito, mas hoje é só alegria”. Apesar da tentativa de 

instaurar alegria no ambiente, foi perceptível a tensão que tomou conta do espaço por alguns 

instantes. 

Durante uma viagem a um povoado, o possível candidato a vice-prefeito, na chapa 

encabeçada por C.A., retrucou sobre o ocorrido: 

 

não quero mais aquele cabra safado lá em casa não! O cara vai lá, bebe e 

come as minhas custas ainda fica de safadeza, perguntando as coisas que não 

é da conta dele! Se metendo onde não é chamado, pode avisar a ele que 

desse tipo de gente eu não preciso não. Onde já tá se metendo no que não 

interessa a ele. 

 

Retomando o debate proposto, certamente a análise da construção de heranças 

políticas permite descobrir uma série de aspectos referentes à escolha das lideranças. No 

universo destes aspectos pode-se realçar a “[...] possibilidade de apreensão dos mecanismos e 

das condições do uso do passado como trunfo político e também dos processos de definição, 

redefinição e imposição das formas e repertórios de atuação” (GRILL, 2008). As heranças 

políticas são escoradas sobre a criação e conservação de vínculos de parentesco e de ligações 



 

 

políticas, na maioria das vezes, articuladas e externadas mediante o modelo e a linguagem das 

relações familiares. 

Devo reforçar que uma estrutura social como a de Pão de Açúcar, a lógica de escolha 

do político para a corrida eleitoral tem como um dos pilares fundamentais a preferência pela 

tradição política, elemento forte no momento da seleção de lideranças, dos “[...] processos de 

recomposição do passado que fazem da urna um lugar de memória e da prática do voto uma 

celebração do passado” (GRILL, 2008).  

 

3.3. Novos personagens e velhas práticas 

 

A ascensão de novos segmentos e de novas forças políticas não significou a supressão 

definitiva da reprodução das práticas ditas tradicionais e da dinâmica noção de família 

assentada no interesse do poder. Em certa medida, esses novos personagens que entraram em 

cena na política pãodeaçucarense com atividades diversificadas daquelas desempenhada por 

líderes que disputavam o poder no passado, não exprimiu o banimento da influência familiar 

no espaço político, uma vez que muitas vezes a variação de sigla partidária na ocupação do 

cargo representou puramente o revezamento entre famílias concorrentes no espaço político 

local. 

Em entrevista, um dos líderes locais e também professor universitário, enfatizou a sua 

oposição e a associação de suas práticas às de Elísio Maia: 

 

Pois é, veja só: eu que durante o final dos anos oitenta e início dos anos 

noventa criticava de forma forte a política de Elísio Maia, hoje muita gente 

chega até a mim e diz que eu sou a pessoa que mais lembro Seu Elísio, 

porque eu chego na casa da pessoa e entro, não vejo nada na casa, vejo o 

piso de chão batido eu boto mão no bolso e do meu dinheiro peço para ele 

ajeitar a casa, nem peço voto, aí essas coisas o povo acha que eu tô agindo 

como ele. Mas eu não agüento ver a miséria e esperar melhorias, pois as 

melhorias dependem de muita coisa não é só da gente, não. Tente trazer 

indústria pra cá? Vê se consegue. O poder público sozinho não consegue isso 

não [...]. 

  

Percebo que os dois líderes políticos mais consistentes na dominação da arena política 

local, no presente, foram outrora adversários históricos de Elísio Maia, ou melhor, “dos 

Maias”, como eles costumam descrever. Esses políticos consolidaram suas forças nos últimos 

anos da década de oitenta do século passado utilizando justamente um discurso crítico em 

oposição às práticas do político Elísio Maia, acusando-as de serem antidemocráticas e 

violentas. 



 

 

Nesse cenário de formação, o surgimento das ONGs e de uma legislação cidadã, além 

de maior vigilância em campanhas eleitorais, teve grande peso em prol da construção do 

discurso que acusava as práticas passadas como excelências do “mandonismo” e “atraso”. 

Este cenário também lançou a necessidade da troca da dependência identificada nas relações 

entre políticos e eleitores, por um comportamento racional, legal e universalista.  

Entretanto, isso não significa que diante deste desenho a população tenha se rendido 

aos ideais de modernização, pois as informações sempre são reinterpretadas, recompostas, 

rearranjadas em sua serventia. O povo, como observei, opera sobre a modernização que 

almeja operar sobre ela. A pesquisa de Villela (2008) no Sertão de Pernambuco registra que o 

sertanejo “usa às vezes contra a racionalidade exógena de ongueiros e juristas, a sua própria, 

lançando mão, não raro, do próprio vocabulário destes últimos” (VILLELA, 2008).  

Desta forma, o empenho modernizador e a tradição não se encontram como formas 

puras e originais na atualidade. Elas próprias já são o resultado da miscelânea, de 

reformulações, de rearticulações, de cortes e recortes. Costumes locais e instituições nacionais 

vivem em situação de amizade inseparável, entretanto, em constante conflito. Por isto o 

trabalho etnográfico se torna imprescindível para se compreender a realidade local e sua 

relação com as regras universais e legais, pois muitos depoimentos colhidos formalmente ou 

em ambientes públicos são cheios de legalidade e idealismo, no entanto, quando feitos às 

escuras tomam outro sentido, muito mais prático. Como bem salientou um dos colaboradores 

da pesquisa: “aqui com este gravador ele não vai lhe dizer nada não. Só vai dizer o que é 

legalmente aceito, ou melhor, o que se pode dizer em palanque ou no jornal”.   

Apesar disto, como registrei no capítulo anterior, as ações de Elísio Maia estão vivas 

na memória popular - embora aquelas relativas à violência não se manifestem nos espaços 

públicos - principalmente, as referentes às suas ações de distribuidor e profundo conhecedor 

da cultura local, como “homem que resolvia os problemas e todos saiam satisfeito, inclusive o 

errado”, como relatou um dos depoentes.  

Estas memórias sobre as práticas empreendidas por de Elísio Maia ao seu eleitorado - 

que pode ser ouvida na “cafua” de baralho, no ponto de transporte para os povoados do 

município, na mesa de bar, entre os reservas do “racha do futebol”, na porta do hospital, no 

seio das humildes ou abastadas residências, enfim onde as pessoas se encontram, surgem, 

salvo raras exceções, como uma forma de cobrança aos personagens da política atual:  

 
Político igual a Elísio Maia não existe não, foi o maior políticio dessa região 

num raio que abarca mais de dez municípios. Tinha suas falhas que era a 

violência que, era ruim por um lado e, bom por outro, pois não tinha bandido 



 

 

que viesse fazer mal a um cidadão sequer por aqui. Entrou rico e quase saiu 

quebrado, se não tivesse entrado pra política tinha sido o homem mais rico 

dessa região toda (T. G., motorista de transporte coletivo). 

 

Além das palavras proferidas como expressão da memória – seja ela boa ou má – há 

também silêncio na comunidade estudada. O que não significa que não haja memória a 

respeito de um dado evento. Michael Pollak (1989) chama a atenção para esta questão 

afirmando que o extenso silêncio sobre o passado não o leva ao esquecimento. Segundo ele, 

isto seria a oposição que uma coletividade impõe aos discursos de poder. Além do mais, a 

memória “[...] transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e de 

amizades, esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas” 

(POLLAK, 1989). Por certo, as lembranças transmitidas entre as gerações oralmente, e não 

através de publicações, permanecem vigorosas. 

 

3.4. Um caso de tentativa de implementação de uma administração impessoal 

 

Nos últimos dois anos presenciei em vários espaços do município uma série de 

reclamações deferidas contra a gestão política aplicada atual em Pão de Açúcar. Em vários 

lugares, o conteúdo da queixa popular era a mesma: “ele entregou a gestão ao irmão para não 

atender ninguém, por isso, ninguém consegue falar com ele”. 

Estes clamores dizem respeito ao modo de fazer política de D.G., médico, 45 anos, de 

família tradicional, com um poderio econômico muito grande para a realidade local, mas sem 

nenhum cargo eletivo até o momento em que se candidatou a prefeito de Pão de Açúcar, no 

ano de 2008. No entanto, pesava em seu favor o apoio de seu primo J.D., liderança política 

reconhecida na região e que no momento ocupava o cargo de Secretário de Agricultura no 

governo estadual. Por certo, a função e as relações no governo, assim como em diversas áreas 

da burocracia do Estado, somado ao poder econômico da família de D.G., possibilitaram um 

atendimento a um número muito grande de eleitores, que se processou através da distribuição 

direta ou através do acesso a serviços e empregos na burocracia estatal. 

O então candidato a prefeito era e continua sendo visto na comunidade como uma 

pessoa de passado idôneo, sem envolvimento em irregularidades com dinheiro público ou 

outras práticas que torne sua conduta imoral perante a população. Bom profissional na 

carreira médica, família de condição financeira considerada excelente para os parâmetros da 

cidade e da região, ao contrário da condição que, segundo a oposição, não gozava o seu maior 



 

 

patrono na política, por ter sido indiciado anos atrás na justiça por desvio de verba, ainda que 

o caso tenha sido julgado e o acusado inocentado pela justiça. 

A sugestão de lançar D.G. a candidato é um reconhecimento da força de seu primo 

J.D. Nesse caso, a transferência dos votos foi realizada para um parente que durante a 

campanha, tanto através de ações como de discurso de seu grupo, assumiu uma postura de 

contato pessoal e direto com os eleitores, criando nesta atitude um compromisso de atender a 

comunidade.  

Além de ser reconhecido pela população como aquele que atende os eleitores, J.D. 

também é identificado como o “prefeito que mais fez obras na cidade nos últimos 20 anos”. 

Essas ações de J.D. são muito divulgadas nas redes sociais e nas discussões levantadas no dia 

a dia. A campanha de G.M. foi pautada, com ajuda de seu primo, em práticas legitimas diante 

da sociedade, como a distribuição de bens e serviços. No entanto, a prática após a investidura 

no cargo, segundo grande parte de população, desvinculou-se totalmente daquela 

empreendida em campanha. O que ajuda a compreender o comentário de um de seus antigos 

eleitores: “ele queria a prefeitura só para ele, não ouve ninguém e, quando a gente pede 

alguma ajuda ele diz pra ir falar com Zé, seu irmão. Nunca ele resolve nada”. 

Logo após assumir o cargo de prefeito, segundo alguns cidadãos de Palestina, cidade a 

aproximadamente 16 quilômetros de Pão de Açúcar, um fato ocorrido marcou a sua imagem 

na cidade. O fato foi narrado pela comerciária H. T.: 

 

Professor, não é por nada não que o povo fala de D. G. Ele trata o povo que 

nem cachorro. Ele é muito ruim, teve um acontecimento depois que ele virou 

prefeito que a população pobre ficou revoltada. Nem foi tanto ele, nesse caso 

aqui que todo mundo aqui já sabe, talvez o senhor não saiba. Um homem foi 

na casa dele pedir a ele um caixão para enterrar sua mãe, pois ele não tinha 

dinheiro pra comprar. Então ele foi lá com toda a família, povo pobre, mal 

vestido. Aí uma mulher gritou da varanda da casa: “tire esses porcos daqui”. 

Pense que foi uma revolta danada na cidade, ninguém gostou disso não. 

Como é que um homi quer ganhar política deste jeito. Desse jeito o povo não 

vota não. 

 

Vê-se que o insulto não partiu de D.G., mas de uma pessoa próxima a ele, em sua 

residência. Ainda assim o fato contribuiu negativamente para a sua imagem. Nesse sentido, 

ficou claro que até mesmo as relações vigentes na vida doméstica do político interferem na 

sua atuação e na sua aceitação diante da população.  

Este episódio também ilustra o que a autoridade e o prestígio derivam de um processo 

amplo, que atua sob a lógica da dádiva e cujas particularidades podem ser encontradas com 

maior ou menor ênfase em diferentes sociedades, como sugere Mauss (1974). Nas relações 



 

 

entre políticos e eleitores em Pão de Açúcar, encontrei mecanismos de regulação e 

obrigatoriedade que mostra a existência de uma lógica semelhante. O status social é dado pela 

avaliação dos diversos indivíduos, que julgam segundo seus valores e alicerçados em seu 

conhecimento sobre as qualidades da pessoa. Quando a avaliação é positiva, o status torna-se 

prestígio.  

Portanto, devido às formas de abordagens e a maneira como o povo é tratado por D.G., 

segundo as representações, os membros da comunidade pãodeaçucarense não o reconhecem 

como homem diferenciado e não o acham digno do poder. A propósito, o reconhecimento 

desse prestígio depende de vários fatores, entre eles a oferta contínua de atendimento e 

assistência, de modo a confirmar a identidade do político como alguém que detém as 

possibilidades de atender às diferentes necessidades da população, seja através de sua riqueza 

particular ou dos acessos em outras esferas da política ou da burocracia. 

Assim sendo, na sociedade pãodeaçucarense o político tem uma espécie de dever em 

atender a população. O atendimento, além de legitimo e necessário, é obrigatório. Negar uma 

cadeira de rodas, um remédio, um caixão ou não conseguir uma internação em hospital da 

Capital, desabilita a pessoa a permanecer na disputa eleitoral. Desta forma, Kuschnir (2000) 

chama a atenção para a possibilidade de existir distintas motivações para a obrigatoriedade do 

atendimento e indicia que alguns extrapolam os limites da legalidade em função desse dever.  

Enfim, todas existem numa dimensão simbólica, que deriva de uma concepção de 

política que privilegia a lógica da dádiva e, consequentemente, as ligações com outras esferas 

do poder. O político, diferentemente do poder público, que se caracteriza como uma instância 

isenta, impessoal, que não se envolve com os problemas das pessoas em particular, deve agir 

como membro da comunidade, que se envolve e se sensibiliza com as dificuldades de seus 

moradores. Na lógica do atendimento, é preciso que existam relações pessoais de afeto e 

amizade (KUSCHNIR, 2000). 

Diferente de D.G., Elísio Maia buscou o bom atendimento ao eleitorado, independente 

de seguir ou não as regras institucionais. Assim, para a população ele usufruía de sua posição 

político-institucional apenas para garantir o atendimento da comunidade pelos órgãos 

públicos. Como mostrei em outro momento deste trabalho, o atendimento feito a pessoas de 

outros Estados sem vinculação política no município era efetuado, independente de estar em 

período de eleição, quer estivesse concorrendo ou não a cargo público. Isso, sem dúvidas, 

produziu uma imagem de desinteresse pelo voto, aos olhos da população, elas revestiram a 

imagem do político de uma pureza típica de pessoas que usam sua posição de forma 

desinteressada no atendimento aos necessitados. 



 

 

Retornando ao caso atual, as queixas partiram até mesmos dos próprios aliados e 

lideranças comunitárias, que não aceitaram o fato de terem trabalhado para ele e não ter suas 

reivindicações atendidas. Para as lideranças nas pequenas localidades de Pão de Açúcar, era 

necessário ter acesso “ao prefeito para ter prestígio na área, para atender as reivindicações e 

garantir o prestígio”, mas isto não tem ocorrido na gestão de D.G.  

Cito como exemplo o caso de uma liderança local que solicitou que os pneus de seu 

caminhão alugado à prefeitura fossem trocados. Segundo a sua irmã, “ele não foi atendido, 

apesar da quantidade de votos que ele tinha”. Ao conversar com outras pessoas percebi que 

aquilo era apenas um motivo para justificar o fim de uma aliança, marcada pelo desprestígio 

da participação do prefeito em sua própria na gestão, não sendo ouvido em nenhuma decisão, 

nem podendo nomear nenhum funcionário para compor o governo. 

Este caso foi apenas um exemplo da relação político/eleitor. Tenho vários exemplos 

deste tipo de representação, inclusive entre aqueles que fazem parte de seu governo. Em uma 

viagem para Aracaju estive ao lado de um vereador, uma funcionária comissionada da 

prefeitura e um amigo do prefeito e todos concordaram com a afirmação do político presente: 

 
D.G. foi um ótimo administrador, excelente, mas foi um mau político. 

Administrou a prefeitura como se fosse uma empresa privada, não fazia 

despesa que iria ultrapassar a receita. Pagou as contas da prefeitura em dia, 

acertou as dívidas de outras gestões, pagou em dia os funcionários e 

fornecedores, porém não recebia ninguém na prefeitura, não falava com o 

povo na rua. Era uma pessoa direita até demais, mas pra agradar o povo o 

político tem que ser irresponsável. Ele também não é do povão, o povo tem 

medo de chegar perto dele. O cara pra querer ser político tem que tá no meio 

do povo e ele não vai pro meio do povo. 

 

Este tipo de discurso é reproduzido por vários integrantes do grupo político do atual 

prefeito. D.G. na visão do grupo e de membros da oposição é um bom administrador, 

entretanto um mau político:  

 

Construiu obras, pagou em dia, mas não distribuiu entre os seus ou para 

puxar alguém da oposição e aqui, ou você atende o povo ou perde a 

popularidade, não precisa ser direito não, porque ser direito não significa 

ganhar eleição não. 

 

 

Presenciei por diversas vezes o prefeito na porta de sua residência, sozinho ou em 

companhia de familiares. Esta cena chamou a minha atenção, pois até então, nestes anos de 

convivência no município, não havia presenciado um político no cargo que ele ocupa 



 

 

permanecer por tanto tempo sem a presença de seus seguidores. O comum, segundo alguns 

colaboradores da pesquisa, era: 

 

Na campanha o político procurar o povo, mas depois de eleito era o povo 

que o procurava, procurava inclusive para apontar quais eram as prioridades 

do povo. Muitos até procuravam ele para trabalhar na campanha de graça, 

mas esperavam que ele retribuísse depois de eleito. A retribuição poderia ser 

a nomeação para um cargo comissionado ou até mesmo um cargo pela 

prefeitura. 

 

É fato que a posse de um mandato é condição fundamental para ter acesso aos recursos 

públicos, sejam eles cargos, bens, obras, benefícios legais, burocráticos ou simbólicos.  Desta 

forma, o “bom político”, segundo a comunidade em questão, conquista eficácia justamente 

porque atua segundo o código social vigente do que consiste ser “boa pessoa”. O bom 

político, como pessoa e não indivíduo, estabelece o plano das relações políticas segundo 

vínculos particulares de solidariedade. Ele atualiza na política a dimensão concreta da 

categoria pessoa, ou seja, da pessoa com sua inscrição social particular. Com o recurso do 

campo moral regido pela pessoa enquanto valor, orientado pelo compromisso mútuo, sustenta 

ideologicamente a assunção de privilégios particulares. Como em trabalhos de Sérgio 

Buarque de Holanda (1995) e Victor Nunes (1997), as falas acima apresentam o modelo da 

família para as relações políticas, pois se verifica uma percepção nativa da política como 

totalidade abrangente em superposição à sociedade (KUSCHNIR, 2000). 

No contexto em que desenvolvi minhas observações, a ajuda, o compromisso e a 

dívida têm um significado especial e se ligam a outros elementos da vida social, como Moacir 

Palmeira (1992) observou em seus estudos. No dia a dia, as pessoas trocam bens distintos que 

tanto ratificam vínculos pré-existentes, quanto criam novas relações sociais. Essas trocas 

supõem uma reciprocidade, segundo a qual - principalmente entre parentes e vizinhos - os que 

dão também recebem. É a retribuição que garante a continuação de uma relação fundada sobre 

as bases de uma troca entre iguais. 

Entretanto, existem outros tipos de bens encontrados apenas fora da comunidade, 

distante do espaço das relações sociais entre iguais, como empregos em órgãos municipais, 

estaduais e federais, serviços jurídicos e médicos. Elas só podem partir daqueles que estão 

fora da comunidade mais restrita, por pessoas que possuem um capital profissional ou 

apresentam relações sociais ou poder econômico para mobilizar recursos a fim de atender tais 

demandas (HEREDIA, 1996). Trata-se de uma ajuda difícil de ser retribuída e que gera uma 

dívida moral por parte de quem a recebe, que logo se configura na forma de voto. 



 

 

Desta forma, mesmo que não receba o eleitor em seu gabinete ou em sua casa, o 

político investido no cargo de prefeito, tem que ao menos se mostrar disposto a solucionar o 

problema do seu seguidor, pois se ele não o faz, corre o risco de que seu aliado procure, por 

necessidade, outra liderança e esta o atenda. Gera-se entre ambos uma dívida moral, uma 

relação de afeto que pouco a pouco se torna pública através da divulgação “boca a boca”, feita 

nos espaços onde o beneficiário transita, com frases que obedecem à seguinte lógica: “ele me 

ajudou sem ser o prefeito, imagine com a prefeitura na mão?”. 

Um fato que demonstra bem a importância do favor e da ajuda pessoal como recurso 

de manutenção do prestígio do político na comunidade foi reforçado na entrevista concedida 

pelo candidato a prefeito C.A, no dia 1º de maio de 2012, ao programa “Pão de Açúcar em 

Foco” da rádio comunitária “Paraíso FM”
9
. O candidato da oposição, ao ser indagado pelos 

ouvintes a propósito do baixo investimento em obras que marcou sua gestão como prefeito, C. 

A. destacou que “realizou aquelas que considerou prioritárias, preferindo investir no 

crescimento e no bem-estar dos munícipes, pois não adianta ter fogão e panelas se não tem o 

alimento". 

O programa “Pão de Açúcar em Foco” foi, durante o curto tempo em que esteve ao ar, 

o mais ouvido no horário, com audiência massacrante sobre as demais emissoras da cidade, 

pois se apresentava como o único portal de comunicação em que a população 

pãodeaçucarense poderia ligar e falar no ar, expondo os diversos problemas da cidade. Mas 

segundo muitos entrevistados nesta pesquisa, a rádio era composta por pessoas ligadas ao 

grupo de oposição ao atual prefeito e muitas perguntas eram realizadas para reforçar a 

imagem que ele já possui na comunidade, como aquele de que ele está mais próximo da 

pobreza.  

No que se refere a parentes e vizinhos a ajuda é parte de um sistema permanente de 

troca. Entretanto, no caso da ajuda de um político, ela tem um significado diferente. Neste 

último tipo de relação, de acordo com o que foi relatado pelos informantes e o observado em 

campo, o voto parece ser uma moeda de permuta que admite a passagem de um circuito de 

troca a outro, ou seja, de um circuito de reciprocidade ao de uma espécie de clientelismo 

político, no qual o “cliente” se mantém permanentemente endividado face ao “patrão”.    

                                                 
9
 O Jornal “Rota do Sertão”, publicado no dia 03/05/2012, avaliou o programa na rádio supracitada 

da seguinte forma: “O programa, que teve a duração de duas horas, teve intensa participação popular através do 

telefone da emissora, cuja linha permaneceu constantemente congestionada. Na oportunidade, a população 

mobilizou-se e, pelas ruas e praças da cidade, o povo se aglomerava em torno de rádios, celulares e aparelhos de 

som para ouvir as palavras de Cacalo, que há três anos estava impedido de conceder entrevistas às outras 

emissoras da cidade, que recebem "ajudas" do poder público e determinam quais as vozes que podem ou não ir 

ao ar”. Disponível em: <http://www.rotadosertao.com/noticias.php?id=20238>. Acesso em: 10 de mai 2012. 

http://www.rotadosertao.com/noticias.php?id=20238


 

 

Ainda sobre o acesso ao político, muitos aliados parecem orientar a atividade do atual 

prefeito, como nos informou um vereador, esclarecendo-o que em “muitas ocasiões, o eleitor 

não quer falar com o funcionário, assessor ou parente e sim com o político”. As pessoas, disse 

o vereador A.F., “querem ter o contato com o fornecedor dos favores, para sentarem e 

descreverem a natureza do problema”, tal qual era praticado com Elísio Maia, que agia como 

uma “espécie de psicólogo prático”, atento aos valores da cultura local. Como ele mesmo 

relatava “eu quero é ter pra dar, eu quero é poder ajudar e ajudar o povo é o meu dever nesta 

terra”.     

A questão acesso na atual gestão municipal é um dos pontos levantados por muitas 

pessoas. Presenciei por diversas vezes queixas sobre a dificuldade de solucionar problemas de 

diversas ordens e até de alguns membros da facção que não estava atuando diretamente nas 

pastas do governo, sobre a insatisfação. Tornou-se claro, nos últimos meses de 2012, como 

boa parte desses descontentes migrou para outra liderança, que intenta formar e consolidar um 

grupo de seguidores para lutar na próxima eleição, com vistas a alcançar, através das relações 

ou da riqueza pessoal do líder, solucionar o seu problema.  

Por sua vez, este contato direto com as pessoas fora do tempo da política é de 

fundamental importância para aglutinar o grupo e alicerçar as disputas políticas durante a 

campanha eleitoral. É nesse momento de construção que cresce o prestígio e a fama do 

candidato que se afirmará durante a campanha. Destarte, para ser um “bom político” é preciso  

distribuir favores, ser reconhecido e cuidar da sua publicidade, também nesse momento que 

antecede o pleito, pois mais importante do que distribuir é saber distribuir, como nos relatou o 

comerciante L. M.: “porque um ‘sim’ mal dado terá menos validade na hora de conseguir um 

voto do que um ‘não’ com jeito, e esse sim mal dado vai fazer perder gente para o outro 

grupo, porque na mesma hora eles ficam sabendo do desacordo”. 

As contribuições concedidas antes e depois das eleições são muito importantes para 

aguçar a visão positiva que se tem sobre o político, mas devem ser executadas de modo 

espontâneo e voluntário, simbolizando uma adesão ao mundo e aos valores do político. Elas 

devem soar como uma contribuição moralmente obrigatória, em função dos laços de 

fidelidade e lealdade que se estruturam entre as pessoas, tomando-se de certa obrigatoriedade 

no período da declarada campanha eleitoral. 

Estes aspectos são claros quando se localiza a eleição como um evento representativo 

no qual não se vota em listas partidárias, mas em candidatos isolados e que este aspecto 

pessoal predomina sobre a filiação partidária. Daí ser tão importante ao político que figura 



 

 

assumir a prefeitura, criar vínculos com lideres das comunidades, pois elas são pessoas que 

estão envolvidas nos problemas da comunidade e os levam ao seu conhecimento. 

De modo diferente de Elísio Maia, que parecia receber com bom grado as queixas das 

pessoas de diferentes localidades, D. G. não permitiu, em alguns casos, que ao menos o 

mediador tivesse crédito em suas reclamações, o que gerou descontentamento de alguns 

eleitores/lideranças e da comunidade em relação ao prefeito, tal como apresentou um vereador 

pãodeaçucarense: 

 

Professor, isto é conversa rapaz. Como é que eu enquanto vereador, a 

liderança do povoado T. X. vou falar com o prefeito sobre a estrada do 

povoado T. X. e ele não me atende? Muito esburacada, não dá pra andar 

direito, o povo tá virado na peste. Fiz ofício e tudo e, mesmo assim, ele não 

me atende, rapaz. Assim não dá pra trabalhar não. O cara com a prefeitura e 

as máquinas na mão e ele não facilita as coisas. Aí é perder eleitor de graça. 

 

Estas lideranças são pessoas que tem a capacidade de falar o idioma da comunidade e 

ao mesmo tempo se destacam dos demais. É justamente esta combinação de pertencimento e 

comunicação entre universos distantes que caracteriza o papel do mediador (KUSCHNIR, 

2000). Este mediador, ou liderança, age de modo a assegurar o bem estar da comunidade, sem 

obter qualquer beneficio pessoal por isto. 

O uso da riqueza pessoal no atendimento direto com os eleitores é bastante utilizado 

no dia a dia de um político que ocupa um cargo eletivo. Entretanto, seu maior investimento é 

a utilização da máquina pública para atender as reclamações e as necessidades das 

comunidades através, na maioria das vezes, da informação obtida através das lideranças 

locais. Esse vínculo, segundo os relatos, está presente na relação de Elísio Maia com seus 

“cabos eleitorais” e também, segundo as observações atuais, está muito presente no papel que 

as pessoas idealizam do político e de suas lideranças locais.  

Por um lado, existe uma forte noção de que todos são parte de uma mesma ordem 

moral, com relações de vizinhança, compadrio entre famílias, frequência aos mesmos espaços 

e por outro, espera-se que o político esteja em posição de prestar favores e atendimento e 

oferecer empregos, calçamento de ruas, destacando-se dos demais por seu acesso a esses bens, 

altamente valorizados por todos. 

Assisti um caso ilustrativo, durante o intervalo de uma aula: dois funcionários da 

escola onde estou lotado conversavam sobre a dificuldade que um deles passava por residir 

em Paulo Afonso, Bahia, e ter que se deslocar semanalmente para trabalhar em Pão de 



 

 

Açúcar, deixando seu pai adoentado por lá e ausentando da sua obrigação de conceder 

assistência, já que era o único filho solteiro. Comentaram sobre a indiferença do prefeito em 

não facilitar e se empenhar por sua transferência, quando um deles, aquele residente em Pão 

de Açúcar, se remeteu ao seu primo, que na ocasião era próximo a um dos secretários 

estaduais, para que intervir na situação do professor o que, passado alguns poucos meses foi 

realizado, ainda que o favorecido não fosse eleitor do município, nem do Estado de Alagoas. 

Nesta ocasião, o mediador agiu apenas pela amizade que tinha com o professor 

baiano, mas contribuiu para reforçara o prestígio do político como distribuidor de benefícios a 

população, como aquele que pratica a ajuda ao próximo sem aparente interesse pessoal. São 

os compromissos pessoais de honra e gratidão que tendem a sobrepor os projetos individuais, 

ainda que não os extingam. O uso da via burocrática e o acionamento de alguém para fazê-la 

agir com maior rapidez pode ser demonstrada neste exemplo. Assim, também é revelado o 

prestígio do funcionário público junto ao seu primo e o secretário de Estado, calculado pela 

força de sua adesão a essa ideologia, ainda que explicite que os contatos que acionou tiveram 

como origem, segundo o próprio mediador, relações de vizinhança e convívio social. 

É bem verdade que boa parte da administração publica é vista pela população como 

uma via para adentrar em espaços que de outra forma ele não teria acesso, e o político deverá 

possibilitar a entrada dessas pessoas. É bem verdade que alguns setores da administração 

pública tornaram-se inatingíveis devido às restrições legais e burocráticas, como os concursos 

públicos.  

Desta forma, no município de Pão de Açúcar, a população não concebe a ideia de um 

político que para se eleger não necessite empregar e atender aos pedidos daqueles que 

firmaram compromisso antes de ocupar o cargo. As obrigações incidem na concepção de que 

a política é uma possibilidade das pessoas conseguirem favores que só podem ser alcançados 

através do político, seja ele material ou não. Assim, aqueles que defendem ou auxiliam o 

político a se eleger, precisam e esperam ser recompensadas após a investidura no cargo: 

 

Para ter votos aqui na Torre de Babel não precisa gastar muito dinheiro não. 

Basta o político chegar e conversar, paga uma bobagenzinha como uma 

água, uma luz, uma corda pra amarrar um animal, essas coisas bestas. Agora 

tem gente que pensa que é dando geladeira ou fogão que se ganha o eleitor. 

Tem eleitor que você dá essas coisas caras e ele não vota, nem deixa pregar a 

cara do candidato que deu. Outro vai lá de mansinho, entra e quando sai já 

prega o cartaz na porta, sem muito esforço. Nessas últimas campanhas que 

trabalhei para o candidato A. C., entendi que o povo gosta muito é da palavra 

dada, o compromisso do político, porque depois eles vão lá cobrar, isso vale 

tanto para o candidato a prefeito como para o candidato a vereador. O cara 

sendo gente boa já é muita coisa, agora tem uns dois que depois que ganha 



 

 

vira as costas pro povo aí o povo não perdoa não. (R. S., ex-assessor de 

vereador) 

   

Para atender as pessoas com as quais estabeleceu compromissos, o político precisa 

cultivar relações que lhe possibilite acessos a emprego, bens e serviços que possam ser 

distribuídos aos seus eleitores
10

. A natureza das relações que possibilitam esses acessos é 

diversa.. Empresários, funcionários da burocracia do Estado ou de órgão federais é sempre a 

real possibilidade de algum favor atendido para o político e estes, por sua vez, estabelecem 

relações que envolvem trocas diversificadas, mas quase sempre cimentadas pelo afeto e pela 

possibilidade de terem concessões. Entre os políticos de outros níveis da política, os votos são 

os bens mais importantes que dispõem para negociar. 

Com o crescimento do pluripartidarismo, a dinâmica da política em seus diversos 

níveis de atuação aumentou a concorrência por estes acessos e, consequentemente, tornou 

mais acirrada a sua disputa entre os políticos da localidade. Durante a pesquisa etnográfica, 

principalmente durante o mês de janeiro de 2012, período no qual as alianças começaram a se 

delinear para a disputa para o executivo municipal que ocorrerá em outubro do mesmo ano, 

percebi que a aliança começa ou toma mais representação junto a pessoas ligadas ao poder 

público e que sempre são buscadas aquelas onde existe ou pode existir relações de afeto e 

admiração, pois quando são cimentadas nestes sentimentos a possibilidade da aliança 

transformar-se em atendimento são muito grandes. Por isso, muitas vezes a frequência dos 

políticos e do seu grupo em festas e comemorações, formais ou informais, são fundamentais 

para confirmar tais compromissos.   

Neste sentido, é necessário firmar pactos com os mais diversificados segmentos 

sociais. São as amizades com “coronel de polícia”, diretor de hospital na capital, que 

garantem, em caso de pedidos, a liberação de veículos com irregularidades, pegos numa blitz, 

o privilégio na ocasião da fiscalização de um aliado contraventor e internação em hospitais. 

Esses por sua vez, em troca, solicitam favores para parentes, como emprego, transferência e 

“desvio de função para trabalharem menos”, como nos relatou um funcionário público 

estadual. 

As redes de relações são extremamente complexas e diversificadas e não liga um 

grupo ou uma coletividade, apenas. Embora possam se relacionar com os representantes do 

grupo, o que une os participantes dessa rede social é sua proximidade com o ego.   

                                                 
10

 Karina Kuschnir (2000) em sua pesquisa realizada em um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, 

situa os políticos como mediadores fundamentais na sociedade brasileira .  



 

 

O início na carreira política é resultado da cooperação dos membros da rede em uma 

série de trocas por votos, cargos, indicações, pedidos de promoção, interferência em processos 

burocráticos e legais. Encaminham-se pedidos aos políticos e amigo, na relação das redes de 

políticos e cabos eleitorais, para se receber financiamentos, bens materiais e ajuda nos 

trabalhos referentes à campanha eleitoral. Esta é a base que constitui o sistema de dar, receber 

e retribuir acessos.  

Desta forma, o comprometimento em atender deriva justamente da necessidade de 

erguer, ratificar ou amparar essa posição de status diferenciado do político. 

Consequentemente, no município de Pão de Açúcar, o atendimento ao povo, além de legítimo 

e necessário é obrigatório para a entrada e a permanência do político na arena eleitoral. Em 

casos como o da gestão atual, em que algumas dessas práticas foram suspensas, o 

compromisso da oposição no atendimento do eleitorado foi suficiente, em alguns casos
11

, para 

atrelá-lo ao eleitor. Como bem atentou Kuschnir (2000), o ciclo do processo de atendimento 

acaba, como se espera, com o reconhecimento franco e gratuito do “povo”, consolidado por 

meio dos votos. Ao receber o atendimento, “o povo” tem o comprometimento de corresponder 

com seus votos. 
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 O apoio de comerciantes que não tiveram a prefeitura como compradora de seus produtos é um 

caso clássico disto. Em uma conversa com o comerciante A.D., ele relatou que a vitória de A. C. representaria 

um movimento financeiro muito grande para o seu pequeno comércio, já que ele daria preferência a seu 

estabelecimento para comprar de parte da merenda escolar da rede municipal de ensino.  



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Focalizar o estudo em termos de pesquisa etnográfica serviu para tratar a política em 

relação à sociedade em que ela está operando, através da observação centrada nos atores 

sociais, em sua compreensão e experimentação da política, ou seja, em um conjunto de 

práticas e valores vividos. Percebi que a maneira como a população pãodeaçucarense 

experimenta a política está em consonância com as suas praticas cotidianas, nas relações 

menos públicas. 

Ao longo da investigação que empreendi no município alagoano, sempre busquei 

compreender as relações entre a figura do político e a população, e como este último grupo 

concebe e vive a política em seu dia a dia. Para isso, sistematizei a atuação de Elísio Maia 

com base nos relatos dos nativos, que na maioria das vezes, evocava a figura do líder de 

forma espontânea, em meio aos discursos em que lançavam cobranças à atuação do político 

na atualidade. 

Elísio Maia, por inúmeras vezes, foi tratado como um “político de verdade” e pessoa 

de grande importância para a região. Em uma entrevista realizada com um comerciante, este 

igualou Elísio Maia a outras personalidades tidas como únicas: “foi Luiz Gonzaga na música, 

Pelé no futebol e Elísio Maia na política. Mulher nenhuma vai parir outro político como Elísio 

Maia”.  

Através da análise da atuação de Maia foi possível chegar à dualidade existente na 

relação entre a esfera pessoal do político e a esfera institucional utilizada por ele e apreender a 

percepção da população local sobre a dinâmica política como algo externo e que ganha mais 

força em momentos específicos, ainda que ela seja feita da “mesma matéria prima que é feito 

o seu cotidiano, isto é, de trocas pessoais, em especial da troca de favores” (PALMEIRA, 

2006).  

Como observou Palmeira (2010), não se trata unicamente de contrapor relações 

informais e relações formais, mas de observar de como elas são fundadas na reciprocidade, 

são geradoras de obrigações entre pessoas, se articulam com as relações institucionais 

vinculadas ao exercício de papéis sociais pré-existentes e como ambas se influenciam 

mutuamente.  Penso que Elísio Maia ao fazer uso da máquina municipal, de suas relações com 

políticos em outras esferas do poder e da burocracia estadual, bem como de sua riqueza 



 

 

privada, alcançou um expressivo apoio popular que se concretizou em um número massivo de 

votos nos períodos de eleições, que perpetuou seu poder até a morte.  

Foram inúmeras as transformações ocorridas nos últimos anos no que se refere à 

normatização para tornar a atuação do político impessoal no município de Pão de Açúcar. Em 

outras palavras, o poder público local foi investido por leis mais rígidas, que limitou o 

privilegio de amigos e parentes na administração pública.  Percebe-se isto na exigência de 

contratação de pessoal via concurso público, nas regras para atingir benefícios como 

aposentadorias e licença médica, por exemplo. Todavia, o que os eleitores esperam do político 

ainda em muito se assemelha ao modo de praticar a política elisiana, onde havia a mediação e 

interferência do político, de modo a fragilizar a impessoalidade das relações institucionais, 

para facilitar o acesso da população a seus objetivos.  

A rigidez das regras instauradas não significou que as contratações sem concurso 

público deixassem de acontecer em Pão de Açúcar e em toda a região. Com o estabelecimento 

dos concursos, foram criados outros mecanismos para admissão de pessoas. Em conversa com 

L.G., secretário municipal em um município vizinho, este confessou que “é muito comum o 

edital não relatar com exatidão o número de vagas colocando as vagas muito abaixo da 

necessidade real”. Assim, segundo o secretário, cumpre-se o os aspectos exigidos pela Justiça, 

com a contratação via concurso público de uma minoria, e para o funcionamento de boa parte 

da máquina municipal, contrata-se pessoas ligadas pessoalmente ao prefeito.  

Durante uma reunião do MST em maio de 2007, também em uma cidade vizinha a Pão 

de Açúcar, um dos membros do grupo indagou ao seu companheiro sobre o fato dele apoiar 

politicamente uma liderança regional com práticas tidas como tradicionais, parecidas com as 

desenvolvidas por Elísio Maia em seu tempo de mando. O homem indagado respondeu 

imediatamente: 

 

 

você já teve um fio na bera da morte e um homi vem num sei de onde e leva 

pro doutor na capital e compra remédio? O senhor sabe o que é isso? Se não 

fosse ele, meu fio tinha morrido, e o que mais amo na vida é esse menino, se 

eu perdesse ele não tinha mais amor na vida. Eu agradeço a ele o resto da 

vida.  

 

Percebo diante desta e de tantas outras situações observadas, que as relações não 

uniram indivíduos, mas pessoas. Nesses vários casos apontados ao longo deste texto, as trocas 

pessoais feitas através de doações desinteressadas, sem a probabilidade de retribuição na 

mesma proporção, geraram prestígio e poder, e contribuiu para a manutenção de uma 



 

 

hierarquização entre indivíduos perante a sociedade/comunidade dos iguais. Em uma 

sociedade hierarquizada como a nossa, há um destaque automático dos doadores 

extraordinários, que passam a ser identificados pela coletividade como pertencente a outra 

classe ou a outro mundo social. Daí a necessidade das pequenas comunidades preservarem a 

presença destes distribuidores, colocando-se como refém de seus serviços e alicerçada quase 

sempre numa relação de conhecimento e afeto que vigora fora do espaço de moradia. Desta 

forma, os políticos estabelecidos concebem estes prestadores de serviços como os seus cabos 

eleitorais, como seus candidatos a vereador, para que as comunidades resistam em perder seus 

membros como eles (HEREDIA, 1996).  

Destarte, atender favores origina poder e fazer política significa atender favores, numa 

escala que extrapola o grupo de iguais, que escapa, assim, ao domínio da comunidade, que 

origina redes de desiguais. “Investir na política significa algo como desinvestir-se de seus 

próprios poderes” (PALMEIRA, 2010).  

Em entrevista, uma importante liderança local, participante do governo estadual, 

professor de uma instituição pública federal e ocupante de cargos burocráticos no Estado no 

final da década de 1980 e que durante sua trajetória acadêmica frequentou universidades nas 

cidades de Recife e Rio de Janeiro, deixou claro que ao entrar para a política pensou em 

alterar o seu funcionamento, em fazer uma transformação, porém que o contato com a 

realidade e com que o povo esperava mostrou que as necessidades eram imediatas:  

 

Quando você tem contato com o povo você vê que as condições de vida são 

outras. Muita miséria. Mesmo tendo muita amizade com grandes políticos, 

não dá para o investimento partir do poder público. E aqui não há atrativos 

para o investimento privado. Tais como localização geográfica, excesso de 

matéria-prima. Como poderei trazer emprego pra região? Ai você chega 

numa casa e não tem o que comer eu me sinto na obrigação de ajudar. Se 

você não fizer isso não ganha eleição, pois eles não tem outra forma de 

consegui as coisas. 

 
 

A importância das lideranças em Pão de Açúcar, como foi identificada no discurso da 

população mais carente de bens materiais, depende, na maioria dos casos, do conhecimento de 

pessoas influentes, que possam trazer recursos materiais e serviços para responder à demanda 

da população. Assim como também concluiu Christina Chaves (2003) em pesquisa realizada 

na cidade de Buritis, em Minas Gerais, o poder do chefe político sobrevinha não só do 

“mando sobre a massa totalmente anônima dos eleitores, como dos vínculos pessoais com 

políticos hierarquicamente mais importantes”.     



 

 

As práticas hierarquizantes são desenvolvidas através de uma rede de relações que 

serve para as pessoas acionarem o Estado não através dos procedimentos formais, mas através 

de pessoas de conhecimento, sempre que precisarem, a fim de atingirem objetivos, tais como 

atendimento médico, emissão de documento, aposentadoria, e outros. São os políticos em 

nível local que fazem esta intermediação entre o povo e o aparelho do Estado. 

A gratidão, a honra e a fidelidade estabelecem tonalidades de prestígio e domínio entre 

pessoas e famílias, o que faz desaparecer o ideal de igualdade tão desejado pelos filósofos da 

política. Assim, quem está inserido numa rede importante de dependência pessoal terá acesso 

a muitos benefícios, entretanto, àqueles que estão distantes dessas mediações pessoais, são 

acometidos pelos rigores da lei ou a morosidade burocrática - como salientou um funcionário 

público que estava esperando o resultado de um pedido de aposentadoria havia mais de dois 

anos.   

A “força da lei” é uma esperança, a alavanca do futuro melhor para aqueles destituídos 

de poder, e para os que estão ocupando posições que emanam poder, ela serve como arma 

para destruir o adversário político. Desta forma, “o sistema de relações pessoais que as regras 

pretendem enfraquecer e destruir fica cada vez mais forte e vigoroso, de modo que temos, de 

fato, um sistema alimentando o outro” (DAMATTA, 1997). 

Com base no que foi referendado, o critério de escolha do representante político em 

Pão de Açúcar, o que, na concepção nativa, garantiria uma boa administração, é determinado 

pelas características da pessoa que o político demonstra ser. São as propriedades da pessoa, 

isoladas da filiação partidária, que garantem as prerrogativas indispensáveis para o bom 

governo. 

Neste sentido, o artigo “Modos de dominação” (2004), de Pierre Bourdieu, foi de 

interessante valor para a análise do objeto, ao discutir sobre a transformação do “capital 

econômico” em símbolo de dominação. Assim o fato de dar algo a alguém vai depender da 

forma como foi oferecido. A maneira que a ação assistencial se desenrola tem um valor mais 

forte do que o valor monetário do que se dá: 

 

A riqueza, base derradeira do poder, só poderá exercer um poder - e um 

poder duradouro - sob as espécies do capital simbólico; em outras palavras, o 

capital econômico poderá ser acumulado apenas sob as espécies do capital 

simbólico, fórmula transformada, isto é, incognoscível - portanto, suscetível 

de ser facilmente reconhecida -, pelas outras espécies de capital. O chefe é 

extremamente “um banqueiro tribal” que se limita a acumular mantimentos 

para poder distribuí-los e, assim, entesourar um capital de obrigações e 

dívidas que serão quitadas sob a forma de homenagem, respeito, fidelidade 

e, em caso eventual, de trabalho e serviços, bases possíveis de uma nova 



 

 

acumulação de bens materiais. Os processos de circulação circular, tais 

como a arrecadação de um tributo seguido de uma redistribuição hierárquica 

e hierarquizante. 

 

Assim sendo, ao compor uma linhagem política, o líder participa das práticas que são 

preconizadas dentro dela e passa a reconhecer a importância da concessão de benefícios aos 

precisados, tal como preconizou Elísio Maia, em Pão de Açúcar. Para Victor Nunes Leal 

(1997), a impessoalidade do Estado se consolidaria com o desenvolvimento das instituições, 

ou de um ordenamento legal burocrático. No entanto, as práticas políticas “elisianas” 

demonstram que houve, na verdade, a instrumentalização das instituições para o patrocínio do 

poder local como intermediação personalista.   Tais práticas reafirmam as relações firmadas 

por meio do recebimento de bens materiais no “tempo da política”, ou fora do período das 

eleições, fazem o eleitor sentir-se compromissado com o candidato: 

 

Como o que está em jogo não é uma escolha, mas uma adesão, o voto não suscita a 

elaboração de critérios prévios, como no voto-escolha, em que se espera do eleitor 

(sob pena de ser considerado indeciso) que seja capaz de listar os atributos do 

candidato ou do partido de sua preferência, ou suas próprias motivações pessoais 

para escolher a, e não b. Nas situações estudadas, ou se tem uma espécie de 

declaração prévia de adesão a uma facção em função de compromissos publicamente 

conhecidos; ou em função da manipulação de emblemas, como os cartazes afixados 

na frente das casas; ou do uso de cores de um determinado partido ou candidato; ou 

ainda da freqüência a locais identificados, durante o tempo da política, com uma 

determinada facção; ou, então, há a justificativa, quase sempre a posteriori, não do 

voto, mas do voto que não foi dado (PALMEIRA, 1992). 

 

 

Desta forma entendo que a lealdade a determinado grupo e figura, e sua adesão a 

este, no caso pãodeaçucarense, parece ser adquirida via compromissos pessoais, estabelecidos 

através da atenção dispensada por pessoas que deveriam garantir institucionalmente o bem-

estar dos cidadãos e, no entanto, transformam a carência de recursos diversos em 

oportunidade para demonstrar uma bondade pessoal, construindo assim a imagem de bom 

político que se preocupa com o povo. Compreendo também que essas práticas estão tão 

arraigadas que tornam difícil a aceitação, por parte da população, de outra forma de governo 

que não passe por relações pessoais, que não tenha o político como uma pessoa capaz de 

atender imediatamente às suas necessidades.   

No momento da votação vem à tona a experiência vivida, a relação estabelecida 

através de benefícios vários que selam compromissos: 

 

Favores ou ajudas grandes e pequenos (...) supõem, de um lado, um pedido, 

e, de outro, uma promessa; ou seja: diferentemente de outras formas de 

reciprocidade, supõem o empenho da palavra das duas partes; portanto, 



 

 

promessas recíprocas (a promessa da retribuição e a promessa do 

atendimento). A reiteração dessas trocas dentro de um mesmo circuito, 

mesmo naqueles casos em que não há um empenho explícito e público da 

palavra, é reconhecida como algo que cria um compromisso, um vínculo que 

envolve a honra dos parceiros. Na hora de votar, as pessoas votam na 

("acompanham a", como se diz) facção que abriga ou em que votam as 

pessoas com quem têm compromisso (com quem estão comprometidas e/ou 

com quem se sentem comprometidas) (PALMEIRA 1992). 
 

O voto assume o aspecto de bem de escambo. O fato de votar em um pretendente 

significa que este já fez algum benefício ao eleitor ou deverá fazê-lo. Desta forma o voto não 

é inconsciente, como muitos tendem a pensar. Ele resulta do raciocínio do eleitor dentro de 

uma lógica própria da sociedade a que pertence, conforme um entendimento da política que, 

necessariamente, muitos não operam mais. Não se trata aqui do voto sob pena de vingança 

física ou econômica, trata-se de uma decisão do eleitor de utilizar seu voto de maneira que 

redunde para ele em maior benefício (QUEIROZ, 1976). 

Assim, a facção que adquire o domínio de um município, como observou Palmeira 

(2010), é, de maneira quase automática, associada à política institucional, detentora de 

recursos legais e os grupos que se tornam oposição, na maioria das vezes assumem um 

discurso crítico e legalista. Nessa dinâmica societária, espera-se que ele, o representante do 

executivo municipal, extinga a facção adversária, paralisando sua atuação, monopolizando as 

funções assistenciais e desta forma enfraquecendo a sua capacidade de concessão aos 

inimigos, cooptando, por meio de empregos ou cargos na administração, parte de seus 

membros, ou empregando a violência física ou simbólica contra suas lideranças, tal como o 

fazia Elísio Maia. 

Por tudo isto, acredito que a ideia de passividade ou ignorância política da população 

pãodeçaúcarense deve ser repensada. Deve-se considerar que cada sociedade opera de acordo 

com os códigos culturais e políticos que lhes são próprios. Através das constatações feitas 

durante este estudo, percebo que não é o político que determina as práticas executadas, o 

povo, em grande medida, define que tipo de política lhe interessa e a impõe através de laços 

de reciprocidade instauradas nas relações cotidianas que são reafirmadas durante as eleições. 

Assim como não podemos pensar na existência do químico sem o espaço de suas experiências 

(LATOUR, 2004), não podemos pensar o praticas políticas sem o povo.  
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