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Resumo 

 A burocracia estatal contemporânea constitui-se num campo novo para a Antropologia, que 

tradicionalmente, no que se refere ao estudo do governo e da política, caracterizou-se por analisar 

as sociedades ditas “primitivas”, delimitando seu objeto sobre a oposição entre as formações 

sociais com Estado e sem Estado. 

Atualmente, a Antropologia Política tem se debruçado sobre a crise das legitimidades tradicionais 

e a desordem da paisagem política, bem como tem se voltado para o estudo dos fenômenos do 

poder sob diversas manifestações. O presente artigo caracteriza-se por uma proposta de análise 

que vai no sentido de um entendimento das instituições estatais, a partir de suas especificidades 

jurídicas e políticas, mediante a investigação quotidiana da ação política no processo de decisão e 

na interação permanente entre governantes e governado, pensada tanto na perspectiva da ordem 

espacial, quanto na temporal. Assim, a contextualização das ações dos funcionários públicos 

permite explicitar os  paradoxos internos, possibilitando relativizar a presumida homogeneidade e 

hegemonia que  caracterizam o Estado Moderno.  

 

Palavras-chave: antropologia política; burocracia estatal moderna; pesquisa etnográfica 

 

Abstract 

Modern state bureaucracy constitutes a new universe of research for anthropology, which 

traditionally had analyzed politics and government in terms of presence or absence of the state in 

“primitive” societies. 

Nowadays, political anthropology has been thinking about the crysis of traditional forms of 

legitimacy and the disorder that affects the contemporary political landscape. Another topic that 

entered the research horizon of anthropology is the study of forms of power in their various 

manifestations. This article proppose the understanding of the institutions of the state from the point 

of view of their political and administrative particularities.  

This analysis is based on the ethnographic research of the everyday practices that constitute 

political action in the processes of policy-making and in the continuous interaction between the 

citizens and their rulers. The distribution and insertion of these practices in time and space are also 

taken into account in the analysis. Therefore, the contextual analysis of the bureaucratic practices 

allows us to highlight the internal paradoxes of the state institutions and to question the supposed 

homogeneity and hegemony commonly accepted as intrinsic characteristics of the modern state. 
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Uma abordagem antropológica do Estado (Titulo) 

 

“Quando se trata do Estado, nunca duvidamos demais” (Bourdieu, 1996: 92). 

 

Questionar a eficiência da burocracia no Brasil já se tornou um lugar comum: todos criticam 

o seu desempenho, inclusive os burocratas. Todos duvidam da burocracia, fala-se muito, mas essas 

dúvidas não ajudam a entender o seu funcionamento, pois se utilizam, em geral, de “categorias de 

pensamento produzidas e garantidas pelo Estado” (Bourdieu, 1996: 91). É necessário, portanto, 

romper com esses pressupostos e desvendar os conceitos fundamentais que orientam a ação do 

Estado. Para isso é preciso dialogar com essas categorias, transformá-las em “estranhas”, para que 

se possa pensar o papel da burocracia e, por conseqüência, do Estado na sociedade brasileira.  

A burocracia que tradicionalmente tem sido estudada pela Ciência Política e Sociologia, é 

ainda encarada como um “objeto” exótico pela Antropologia,  essa atitude está presente tanto entre 

os estudiosos como nas pessoas em geral. Todas as vezes que me apresento como antropóloga e 

explico que estou estudando a burocracia estatal, sempre surgem comentários jocosos, e 

semelhantes aos que Marc Abélès (1986) relatou em sua pesquisa sobre administrações locais na 

França, tais como, “nós não somos selvagens, vocês não estudam índios?”. 

A diferença entre a abordagem da Antropologia Política com relação à Ciência Política 

reside em dois aspectos, teoria e escala. Para Abner Cohen (1985), a Ciência Política é 

fundamentalmente unidimensional, ocupando-se principalmente do estudo do poder com vistas a 

compreender sua distribuição, organização, exercício e luta por ele, tendo como único universo de 

referência o Estado Moderno. Já a antropologia trata de áreas muito menores da vida política, mas 

compensa esta limitação de escala por uma maior profundidade em sua análise, pois se ocupa da 
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interação das relações entre poder e simbolismo. Um outro ponto apontado por Cohen refere-se ao 

modo de estudo: o cientista político, ao analisar a sua própria sociedade ou outra similar, é 

apanhado pelo mesmo sistema de símbolos que está tentando decifrar, o que, sem algum exercício 

de distanciamento, é difícil de identificar e discutir.  

Conforme pude observar durante pesquisas que realizei em instituições públicas, e ainda 

durante a minha própria experiência como funcionária pública, a organização burocrática na prática 

pouco se assemelha com a burocracia racional de que Weber trata
3
. Para ele, a administração 

burocrática moderna é definida pelo exercício da dominação baseado no saber (por isso é racional), 

e se opõe à “burocracia patrimonial”, que seria caracterizada pela organização hierarquizada em 

esferas impessoais de competência, constituída por funcionários servis, que atuariam de modo 

formalmente burocrático. 

As características ideal-típicas da burocracia racional descritas por Weber (1979) podem ser 

resumidas em quatro: competência (ingresso na organização mediante competência e a ascensão 

através do mérito), impessoalidade (apego aos instrumentos legais), hierarquia (existência de 

competências definidas dentro de uma divisão de trabalho) e continuidade (apontada pela ocupação 

do cargo burocrático como profissão).  

Weber (1978) destaca ainda que a ordem impessoal da burocracia se caracterizaria pela 

completa separação entre a propriedade da organização e a propriedade pessoal do funcionário. O 

funcionário trabalha desligado da propriedade dos meios de administração e não se apropria do 

cargo, pois os “direitos” inerentes ao cargo servem apenas para garantir o caráter objetivo e 

independente da sua conduta. Para ele, a organização de cargos obedece ao princípio da hierarquia, 

                                                 
3 Esta hipótese foi construída a partir das etnografias realizadas em Cartórios de Registros Públicos (no período de 

1990-1992), em Arquivos Públicos do Rio de Janeiro (no período de 1993-1995), e em Setores de Documentação de 

Postos de Saúde (1994), acerca das práticas de produção, guarda e circulação de documentos públicos, cujos resultados 

podem ser verificados em Miranda (2000) e (1997), e Miranda & Mouzinho (1996). 
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onde cada cargo inferior está sob o controle do superior. O funcionário burocrático típico 

desempenha as funções de seu cargo como principal ocupação, não devendo possuir outras. 

O Estado Moderno se constituiu, portanto, sob os pressupostos de uma administração 

“racional” e de uma justiça “independente”, que deveriam ser igualmente obrigatórias para todos, 

não permitindo privilégios ou exceções, e que deveriam ser também objetivas, não podendo ser nem 

manipuladas, nem endereçadas a determinados indivíduos. 

Essas características são distintas daquelas que compõem o senso comum acerca da 

burocracia
4
 na sociedade brasileira, geralmente representada pelo mau atendimento, os privilégios, a 

lentidão, a incompetência, a discriminação. A isso se somam duas imagens mais genéricas de 

burocracia: a que lhe atribui um papel de total controle da sociedade, e outra que, paradoxalmente, 

nega qualquer poder de atuação. 

Nesse sentido, o trabalho antropológico voltado para este campo tem como premissa (re) 

pensar essas imagens, levando em consideração como a organização burocrática se estrutura em 

cada sociedade. No Brasil, observa-se que embora o sistema seja ordenado, formalmente, segundo o 

princípio da igualdade perante a lei, caracteriza-se, muitas vezes, pelo tratamento diferenciado dos 

casos, pelo privilégio concedido a alguns de serem atendidos de modo distinto dos demais, pela 

preocupação em atender primeiramente aos interesses do Estado.  

Entretanto, as distinções com relação ao modelo burocrático-racional não podem ser 

entendidas como um “defeito” de nosso sistema. Aliás, não é nem exclusividade nacional, pois 

como afirmava Balandier, em seu clássico Antropologia Política (1969), eram raros os Estados onde 

a racionalidade proposta por Weber estaria totalmente presente, visto que a unidade e a 

centralização permanecem muitas vezes vulneráveis, que os direitos particulares subsistem, que a 

                                                 
4 Sobre as imagens da burocracia, ver Hochman (1992) e Gouvêa (1994). É interessante destacar que a imagem da 

burocracia como obstáculo aparece também em relatórios oficiais, como pude constatar ao longo da pesquisa, mas tem 

sempre a conotação de que cada governo irá, com suas reformas, transformá-la. 
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administração é fundada mais nas situações de status e nas relações de dependência pessoal do que 

na competência. 

Desde o seu início, a Antropologia, no que se refere ao estudo do governo e da política, 

caracterizou-se, fundamentalmente, por analisar as sociedades ditas “primitivas”, delimitando o seu 

objeto sobre a oposição que distribui as formações sociais entre aquelas com Estado e sem Estado. 

A tentativa do estudo comparado da política e do governo teve como marco a obra Sistemas 

Políticos Africanos, de Meyer Fortes e Evans-Pritchard ( [1940] 1981), que suscitou dois tipos de 

considerações distintas, mas relacionadas: o esclarecimento de certos problemas conceituais, tais 

como a relação entre a esfera política e as outras dimensões da organização social; e um 

refinamento progressivo e uma extensão das tipologias políticas existentes, numa tentativa de 

abarcar a quase totalidade dos sistemas políticos de sociedades sem escrita. Uma outra obra de 

grande importância foi Os Nuer, de Evans-Pritchard ([1941] 1978), que revelou as relações de 

poder de um “povo” aparentemente desprovido de instituições políticas. 

Embora a oposição sociedade sem Estado/com Estado tenha marcado a Antropologia 

Política desde seu nascimento, dois autores discutem a validade dessa classificação. Balandier 

(1969) considera que é uma oposição enganosa, pois cria um corte falsamente epistemológico. Para 

ele, a antropologia política examina sociedades “arcaicas”, onde o Estado não está nitidamente 

constituído, e sociedades em que o Estado existe sob configurações diversas. Opinião que é 

compartilhada por Abélès
5
 (1995), para quem o modo como foi tratada pela tradição antropológica 

a temática da origem do Estado conduziu a um problema – como negar totalmente o Estado quando 

o objeto da antropologia coincidia com um conjunto de formas sócio-políticas, distintas, mas 

delimitadas, cada qual a seu modo, no espaço e no tempo. O autor salienta ainda que a antropologia 

                                                 
5 A maior crítica de Abélès é direcionada à expressão de Pierre Clastres, “sociedade contra o Estado”, que julga 

extremamente polêmica. Ele afirma ainda que a focalização do não-Estado e a transformação do Estado num espectro a 

se conjurar é uma posição ideológica, e também uma estratégia de construção da disciplina que afastou assim os 

“invasores”, cientistas políticos e sociólogos, de seu terreno (as sociedades exóticas). 
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política não pode cair na tentação de se limitar a construir tipologias, mas deve voltar-se para 

compreender a dinâmica do poder, principalmente, nas sociedades políticas contemporâneas. 

Assim, a questão que se coloca para a antropologia política é a da identificação das 

condições dinâmicas que estão subjacentes à ordem social, ou seja, trata-se de apreender a dinâmica 

das estruturas tanto quanto o sistema de relações que as constituem, considerando as 

incompatibilidades, as contradições, as tensões e o movimento inerente a toda a sociedade.   

Segundo Elizabeth Colson (1985), o conflito tem se tornado o ponto de interesse central das 

questões políticas na Antropologia. Essa mudança de atenção estaria relacionada a dois fatores: uma 

transformação no tipo de dados utilizados para a observação, a partir do declínio do colonialismo e 

da emergência de novos regimes políticos; e a influência de Simmel, cuja sociologia do conflito
6
 

tem adquirido crescente relevância para o trabalho antropológico, em oposição ao trabalho de 

Durkheim, que acentuava o equilíbrio como o fator predominante para a manutenção da ordem 

social, considerando os conflitos como aspectos negativos, que levariam à “anomia” e à 

desorganização social. 

Atualmente, os estudos antropológicos abarcam um amplo campo de pesquisa, onde se 

começa a destacar a análise de Estados modernos, onde os pesquisadores buscam identificar suas 

formas e variedades principais, demonstrar o curso de seu desenvolvimento, bem como das 

contradições existentes. Mcveigh (1998) afirma que a Antropologia não é estranha no estudo do 

poder nas sociedades “complexas”, porém, essa abordagem tem utilizado indefinidamente o 

conceito de Estado
7
, considerado com tanto distanciamento, que parece, muitas vezes, uma entidade 

                                                 
6 A importância do conflito estaria na sua possibilidade de produzir ou modificar grupos de interesse, uniões, 

organizações, funcionando como uma força integradora do grupo. De modo oposto a Durkheim, Simmel não acreditava 

que o desaparecimento do conflito resultaria numa vida social plena. Ver Simmel (1983). 

7 Essa observação de Mcveigh também pode ser aplicada a ele mesmo, pois define o Estado como um sistema político 

não baseado no parentesco, com instituições burocráticas centralizadas que têm o poder e a autoridade sobre grandes 

populações que vivem em fronteiras territoriais claramente definidas. Esta definição foi elaborada a partir de sua 

pesquisa no Japão, mas não pode ser utilizada para a análise do Estado Brasileiro, onde as relações de parentesco são 

muito importantes e, mesmo, não sendo oficialmente reconhecidas, não se pode ignorá-las a ponto de negá-las. 
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transcendente. Dessa forma, o pesquisador não poderia diferenciar o modelo das estruturas das 

conexões multifacetadas vigentes. 

Bourdieu (1996) também enfatiza a relevância da discussão acerca das noções pré-

estabelecidas, principalmente no que se refere aos problemas relativos à dificuldade de 

distanciamento das teorias já produzidas acerca do Estado. Nesse sentido, propõe a postura 

metodológica da “dúvida radical”, a fim de que se coloque em revista os conceitos e pré-conceitos 

relativos ao tema. A proposta da aplicação do modo de pensar relacional, que identifica o real não a 

substâncias, mas a relações, com a explicitação de sua lógica interna, tem como intenção revelar os 

limites da produção de problemas sociais, e não sociológicos, como um dos resultados da 

influência do campo político / burocrático, que “contribui de maneira muito intensa para a 

consagração e para a constituição dos problemas sociais universais” (Bourdieu, 1989: 37-38). Ao 

propor a inteligibilidade das práticas (rituais) como fundamentais para a compreensão do discurso 

simbólico, Bourdieu reconduziu o estudo dos sistemas simbólicos às suas bases propriamente 

sociais, isto é, às práticas com que os agentes afirmam seu código comum de significações. 

Considerando os símbolos como instrumentos de “integração social”, que tornam possível o 

consenso acerca do sentido do mundo social, julga que eles contribuem para a reprodução da ordem 

social, o que pode ser claramente percebido no domínio da política, que “é o lugar por excelência, 

da eficácia simbólica, ação que se exerce por sinais capazes de produzir coisas sociais e, sobretudo, 

grupos” (Bourdieu, op. cit., 159). 

Numa tentativa de melhor interpretar o conceito de Estado, pode-se também destacar o 

trabalho de Geertz, Negara: o Estado-Teatro no Século XIX , que, embora não se refira ao Estado 

moderno – é uma monografia etnográfica e uma incursão antropológica na História, pois combina 

uma descrição minuciosa da estrutura de uma sociedade, através do relato de suas instituições e 

relações sociais, com reconstituição de uma formação social e da instituição do Estado balinês do 

século XIX –, tem implícita uma crítica ao pensamento ocidental sobre a política e o Estado. Geertz 
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distingue três sentidos etimológicos do principal substantivo do moderno discurso político – o 

Estado: o status, no sentido de posto, posição, rank, condição; a pompa, no sentido de esplendor, 

aparato, dignidade, presença; e o governo, no sentido de regência, regime, soberania, comando, arte 

de governar. Aponta que as principais noções de Estado desenvolvidas no Ocidente desde o século 

XVI – monopólio da violência dentro de um território, controle exclusivo da classe dirigente, 

agente delegado da vontade popular, mecanismo pragmático para conciliar interesses – ao se 

restringir em sentido de “governo”, não deram conta “da força ordenadora do aparato, do respeito e 

do drama” (Geertz 1991: 154). Assim, ao tratar da performance, do simbolismo político, do 

cerimonial, dos mitos como formas simbólicas e teatrais, intrínsecas à política tradicional, e não 

apenas como elementos do campo da ideologia ou mecanismos de mobilização social manipulados 

pela classe dirigente, afirma que a política é uma ação simbólica. Desse modo, pretende destruir a 

oposição entre simbólico e real, já que para ele “o real é tão imaginado como o imaginário” (Geertz 

op. cit.: 170). 

Este tema foi igualmente abordado por Balandier, no livro O Poder em Cena, onde o poder é 

concebido como um jogo dramático que permanece ao longo do tempo e ocorre em todas as 

sociedades. Conclui que as manifestações de poder não se dão bem com a simplicidade, pois 

sempre se caracterizam pela grandeza ou ostentação, pelo cerimonial ou protocolo. Para Balandier, 

o sentido do real é conduzido pelo imaginário, de modo que a teatralidade seria utilizada pelo poder 

político para obter a subordinação. Porém, a colocação da teatralidade política em evidência, sua 

consagração e seus ritos, não tem como objetivo reduzi-los apenas à aparência de jogos ilusórios, 

mas revelar que a sociedade não depende apenas da coerção, das relações de força legitimadas. 

Balandier assinala ainda que a transformação da política num negócio de escolhas 

racionalizadas, nas sociedades modernas, onde a tecnologia desempenha um papel importante, 

parece ter esvaziado o imaginário, que aparentemente teria sido substituído pelas suas novas 

“alegorias” – Ciência, Tecnologia, Indústria, Comércio –, as novas formas ou “magia” política. 
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Porém, enfatiza que “o mistério pelo qual um poder se constitui e subordina permanece intacto; 

„operadores‟ o formam, efeitos o mantêm e sustentam, práticas rituais marcam seu lugar – à parte – 

e o tornam espetacular (...). Porque a relação política permanece de uma outra natureza, que ela se 

estabelece sobre outra coisa: os dispositivos simbólicos, as práticas fortemente codificadas 

conduzidas segundo as regras do ritual, o imaginário e suas projeções dramatizadas” (Balandier 

1980: 61). 

Nesse sentido, a análise do Estado Moderno e suas instituições, constitui-se como um objeto 

recente para a Antropologia Política, que tem contribuído fortemente para uma discussão efetiva 

acerca do papel do Estado, ao considerar que o Estado Moderno não é igual em todas as sociedades, 

que é construído em cada sociedade em relação aos mais variados contextos históricos e simbólicos.  

Arjun Appadurai (1994) chamou a atenção para o fato de que as idéias e os conceitos 

fundamentais do Iluminismo („liberdade‟, „bem-estar‟, „direitos‟, „soberania‟, „representação‟, 

„democracia‟), que fundamentaram a criação do Estado Moderno, foram construídos com uma 

lógica interna, que presumia um determinado relacionamento entre a interpretação, a representação 

e a esfera pública. Porém, a sua difusão pelo resto do mundo, a partir do século XIX, alterou a 

coerência interna que unia os termos, possibilitando uma sinopse política estruturada livremente, 

através da qual os diversos estados nacionais organizaram a  sua cultura política
8
. 

Assim, a análise antropológica tem se constituído como “um instrumento de descoberta e 

estudo das diversas instituições e práticas que asseguram o governo dos homens, bem como dos 

sistemas de pensamento e dos símbolos que as fundam” (Balandier, 1969: 8), constituindo-se 

também em instrumento de divulgação dessas variadas formas de manifestação do Estado. 

O confronto entre as diversas instituições não pretende se limitar à mera diferenciação entre 

as organizações tradicionais ou modernas, ou a uma gênese das formas jurídicas. Ao contrário, 

                                                 
8 Para Ronald Cohen (1985), a cultura política deve ser entendida como um conjunto de idéias e símbolos que 

descrevem as metas e fins da vida política em termos das tradições de um grupo. Por outro lado, também pode ser 

pensada como uma forma pela qual o poder e a autoridade são entendidos e praticados por uma cultura como um todo. 
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aspira-se a uma discussão acerca das relações entre essas diferentes formas de organizações, 

analisando suas (in)compatibilidades e antagonismos. Ao contrário dos cientistas políticos, que se 

preocupam com a análise das instituições políticas, no sentido da luta pelo controle das posições de 

tomada de decisões, o antropólogo tem buscado compreender como as instituições ou os governos 

atingem seus propósitos públicos, o que tornou vitalmente importante a distinção entre as práticas 

de implementação das decisões políticas e as práticas da rotina administrativa. 

O estudo comparativo que abrange as diferentes expressões da realidade política tem sido 

complementado através dos estudos da Antropologia Jurídica, pois, como já disse Radcliffe-Brown, 

ao tratar de sistemas políticos estamos tratando também de Direito
9
. Considerando-se que a 

implementação do aparelho estatal sempre é acompanhada pelo desenvolvimento de uma cultura 

jurídica
10

 específica, a grande contribuição tem sido no sentido de ampliar o entendimento dos 

modos como as regras de controle da ordem social são definidas pelos diferentes grupos, pelo modo 

como expressam os seus conflitos, e as formas pelas quais esses conflitos são resolvidos. Fried 

(1969) sublinha que há conflito e necessidade de adjudicação em todas as sociedades, mas que os 

mecanismos utilizados para resolvê-los são distintos em cada uma delas, e é exatamente este 

aspecto que deve ser estudado pelos antropólogos, com o objetivo de entender como as sociedades 

solucionam seus conflitos, criam e mantêm uma determinada ordem política. 

Para Abélès (1995), a questão da constituição do político conduz naturalmente à exploração 

dos “lugares” do político. Sendo assim, propõe uma abordagem da temática da instituição, 

conduzida pela antropologia da política em diferentes contextos, orientada pelos seguintes 

problemas: qual o estatuto do poder político? como se institucionaliza? que espaços circunscreve? 

que rituais mobiliza?  

                                                 
9 Ver Prefácio a Sistemas Políticos Africanos (Fortes e Evans-Pritchard:1981). 

10 Ver Shirley (1987). 
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Ele entende que a definição de instituição é ampla, condensando duas acepções diferentes: 

por um lado, significa o processo que conduz à produção das regras; por outro, a organização que 

provém e que integra seus membros em um sistema de constrangimentos; ou seja, as instituições 

seriam as maneiras de agir, de sentir e de pensar cristalizadas, aproximadamente constantes, 

constrangedoras e distintivas de um dado grupo. Essa proposição aponta que o Estado se revela 

como um fator de dominação de modo indireto. Segundo Abélès (1977), esse processo somente é 

exposto quando o aspecto ritual/integração é focalizado, deixando entrever como se dá a 

coerção/dominação, pensada como um processo que contribui para a consolidação do poder. 

A Antropologia Política tem se debruçado atualmente sobre a crise das legitimidades 

tradicionais e a desordem da paisagem política, e também tem voltado seu interesse para o estudo 

de fenômenos do poder em nossas próprias sociedades. A abordagem proposta por Abélès (1992) 

vai no sentido, não de uma visão teleológica do político, mas de um entendimento de suas 

especificidades nos diferentes contextos, através da investigação quotidiana da ação política no 

processo de decisão e na interação permanente entre governantes e governados, pensada tanto na 

perspectiva da ordem espacial, quanto pela dimensão temporal. 

 

Abandonando a obsessão pelo Estado: perspectivas e desafios de um campo em construção 

Assumindo, portanto, o novo paradigma, e deixando de lado a obsessão pela tipologia e 

classificação do Estado como objeto de estudo, trata-se, portanto, de empreender uma outra 

estratégia: entender a pluralidade de papéis que o Estado, e suas diferentes formas de governo, tem 

desempenhado como práticas sociais (Abélès, 1990).  

Trata-se não de perguntar por que o Estado existe, mas sim como o Estado se constitui 

frente a diferentes tradições políticas, de modo a se verificar como é que o poder se exerce. 
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Ressalte-se que essa inversão de questões é uma abordagem defendida por Michel Foucault
11

, que 

enfatiza uma nova análise do poder priorizando a observação de suas práticas e estratégias, não com 

base na relação ordem/obediência, mas aos processos de sujeição no que diz respeito à construção 

de identidades pessoais e sociais. 

Pretende-se, portanto, apontar de que modo é possível se pensar numa abordagem da 

Antropologia que privilegie os conflitos e as formas de mediações construídas na sociedade 

brasileiras. Nesse sentido, acreditamos que o entendimento do campo político passa 

necessariamente pela observação do campo jurídico
12

, e não apenas de aspectos relativos às disputas 

eleitorais no processo de construção da democracia representativa no Brasil, como tem sido comum 

atualmente
13

.  

A proposta apontada neste artigo aponta para a observação e análise das práticas e rotinas de 

trabalho dos funcionários públicos que, independentemente da atividade exercida, constituem-se 

num grupo privilegiado, capaz tanto de promover quanto dificultar e, até mesmo impedir, a 

implementação de um modelo de Estado democrático, com garantia de universalidade na prestação 

de serviços e igualdade de tratamento entre os cidadãos. 

A compreensão do modo pelo qual as práticas profissionais se constituem socialmente 

permite revelar sistemas de representações acerca da sociedade, o que, por sua vez, possibilita a 

percepção do modelo que se construiu a respeito da relação entre funcionários e o serviço público.  

A ênfase nesse último aspecto se faz necessária, pois é ele que permitirá articular duas 

pesquisas de campo com categorias distintas de funcionários públicos, que enfrentam um mesmo 

dilema: ser “autoridade” ou ser “servidor público”? 

No Brasil, até fins do século XVIII, quem ocupasse um cargo público era designado de 

“oficial” por ser detentor de um ofício, isto é, de uma ocupação e de um modo de vida. O termo 

                                                 
11

 Ver “A Governamentabilidade”, Foucault (1990).  
12

 Ver Kant de Lima (1983). 
13

 Ver Palmeira & Goldman (1996). 



 13 

também era utilizado para as ocupações relacionadas aos trabalhos manuais
14

. Os titulares dos 

ofícios “públicos” chegavam aos cargos mediante concessões reais, o que servia como garantia de 

fidelidade às regras ditadas pelo rei, e constituía uma possibilidade de ascensão social. As 

características do ofício eram a patrimonialidade, o uso privado da função pública, o predomínio da 

fidelidade pessoal, a multiplicidade das funções, a estabilidade, a ausência de especialização 

profissional e associação com o enobrecimento. A competência era definida pela experiência no 

exercício do cargo, e nesse período, ao fisco cabia a função da arrecadação de impostos e controle 

do contrabando. Já a polícia, surge no século XIX, com as tarefas de proteger a propriedade e 

reprimir as ofensas à ordem pública, preservando a idéia de que a competência não era relevante e 

que a experiência se adquire pela prática. 

Apenas a partir da década de 1920 é que se inicia a transformação da concepção do ocupante 

de um cargo público, surgindo um novo entendimento de acerca da execução do trabalho, tendo a 

teoria da administração americana como modelo, que postulava a total separação entre os domínios 

da política e da administração, bem como o processo de padronização de bens e serviços, e a 

impessoalização das relações profissionais
15

. Nesse contexto, é que se pode apontar o surgimento 

do conceito de “funcionário” com um significado meramente técnico, definido pelo exercício da 

dominação baseado no saber. 

No Brasil, a legislação atual
16

, que rege os servidores civis, estabelece que qualquer pessoa 

que desempenhe funções estatais pode ser designada de “agente público”, seja ele um agente 

político, isto é, o titular de cargos dos órgãos do poder; seja um servidor público, que é aquele que 

                                                 
14

 “O ofício era visto como uma dignidade atribuída pelo monarca a que correspondiam prestígios , honras e privilégios, 

não apenas no nível mundano, mas com resultados sociais práticos” (Wehling & Wehling, 2000: 143). Ver também 

Faoro (1991), Schwartz (1979) e Diccionario da Lingua Portuguesa por Antonio Moraes (1813). 
15

 A  Constituição de 1937 foi um marco importante, ao estabelecer o princípio da eficiência do serviço público como 

um dever do Estado. Para levar adiante esse objetivo, foi criado, em 1938, o Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), que atuava junto à Presidência da República, visando orientar toda a administração pelo sistema 

taylorista. Ver Miranda (2002). 
16

 Lei 8.112 de 11 de Dezembro de 1990. 
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mantém uma relação de trabalho com o poder público, sob o vínculo de dependência; ou ainda, os 

particulares que prestam serviços ao poder público. 

O regime de trabalho do servidor público é regido não por um contrato, que administra as 

relações entre o empregado e o empregador, mas por um estatuto, ou seja, uma lei que expressa 

formalmente os princípios que gerem a relação entre os mesmos e o Estado. 

No entanto, a representação que se constrói acerca do cargo de “agente público” entre os 

auditores-fiscais e os policiais é a de autoridade, ou seja, são chamados de autoridade aqueles que, 

por serem representantes do poder público, têm por encargo fazer respeitar as leis. Como 

representantes do Estado, as autoridades têm por dever zelar pela ordem. Observa-se que o uso da 

categoria autoridade tem o sentido de sinônimo político de poder e força. De acordo com Sennett 

(2001), a raiz latina da palavra autoridade corresponde a “autor”, o que significa a capacidade de 

produzir algo. 

A imagem de autoridade, por sua vez, é a face concreta dessa entidade abstrata chamada 

Estado, que se mantém distante da sociedade. O exercício do poder de autoridade se deveria realizar 

dentro dos limites de sua competência, estabelecida em leis. Porém, quando a lei serve apenas para 

preservar o próprio Estado, a ação da autoridade reverte em ações que atendem aos interesses do 

Estado ou da própria autoridade. Ressalte-se que o poder é entendido aqui no sentido dado por 

Weber (1991), ou seja, como a probabilidade de impor a vontade própria numa relação social, 

mesmo contra resistências. 

O exercício da autoridade consiste, então, numa interação resultante da emissão de uma 

ordem por um agente público e o consentimento de um outro, obtido mediante a obediência a essa 

ordem. Teoricamente, o poder de controle da autoridade está relacionado ao cargo e não à pessoa 

que o desempenha. No entanto, sabe-se que o exercício da autoridade é sempre um processo 

relacional, que se define em função do contexto no qual é aplicada. Há o poder de autoridade do 
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quadro de dirigentes que determinam as ordens gerais e há o poder de autoridade do quadro 

administrativo, que interpreta e transmite as ordens.
17

 

A possibilidade de interpretar as ordens significa a possibilidade de dar sentido às condições 

de controle e influência, dito de outra forma, a autoridade não é uma coisa,  mas um processo em 

que são construídos vínculos entre pessoas desiguais. 

Como pude observar em diferentes pesquisas de campo realizadas junto a auditores fiscais, 

policiais civis e militares, o exercício da autoridade se manifesta diferentemente em função da área 

de atuação dos funcionários, que determina diferentes sistemas de relações, gerados pelas 

formalidades e rotinas inerentes ao cargo, as quais orientam o nível de distância ou proximidade 

social entre os agentes e o seu público. Assim, são criadas as condições necessárias para delimitar a 

identidade do cargo, independentemente dos indivíduos que venham a ocupá-lo. 

A falta de diferenciação entre a autoridade do cargo e a pessoa que o ocupa provoca uma 

confusão entre pessoa e cargo, de modo a construir uma imagem única. Assim, ninguém “está” 

funcionário, e sim “é” funcionário público. E na prática, ser uma autoridade pode significar não só o 

poder de dizer a ordem, mas também o poder de criá-la.  

A categoria dos fiscais é um bom exemplo para se pensar o que significa ser autoridade no 

Brasil. Historicamente, foram um dos primeiros grupos profissionais a atuarem no país ainda 

durante o período colonial no controle do contrabando e na cobrança de impostos. Atualmente, o 

trabalho fiscal na área federal, embora receba a mesma designação oficial de auditor-fiscal, é 

dividido em duas áreas principais
18

 do ponto de vista da construção identitária.  

Há aqueles que atuam na alfândega, e são conhecidos como os fiscais aduaneiros, que 

tiveram seu trabalho marcado por uma atuação voltada para uma postura mais policialesca, já que 

suas atribuições incluem a tentativa de controle da entrada e saída de mercadorias, pessoas e 

                                                 
17

 Ver Hopkins (1978) e Merton (1978). 
18

 Sobre os fiscais aduaneiros e do imposto de renda ver Miranda (1999), (2002) e (2002a). 
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veículos. Ao agir com poder de polícia, a “autoridade fiscal” tem em suas mãos o poder de “dar voz 

de prisão”, atribuído a qualquer servidor público que julgar que as atitudes de uma pessoa 

configuram em crime contra a administração pública.  Isso pode ocorrer quando houver resistência 

à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário;  quando houver desobediência 

a uma ordem legal de funcionário público; quando houver desacato ao funcionário público no 

exercício da função; ou quando for violado ou destruído um ato oficial de um funcionário público, 

seja a divulgação de um documento (por exemplo, um edital) ou a fixação de algum sinal  (lacre). 

Já os fiscais que atuam na cobrança do imposto de renda tiveram sua trajetória marcada por 

uma progressiva especialização do trabalho e burocratização de rotinas e procedimentos, que 

caracterizaram o trabalho como algo mais “complexo” do que os outros setores de fiscalização, 

gerando uma diferenciação interna, na qual eles seriam a “elite” da instituição. 

Tradicionalmente, considera-se que a remuneração é um bom critério para demarcar o perfil 

sócio-econômico dos profissionais, embora isso não seja uma verdade absoluta, sabe-se que parte 

do prestígio que a categoria possui socialmente, está relacionada ao fato de serem historicamente 

um dos grupos mais bem remunerados do serviço público brasileiro, o que contribui para perceber 

como a imagem de “autoridade fiscal” foi sendo construída. Durante um período, o fiscal da aduana 

recebia um percentual sobre a multa aplicada no caso de uma apreensão, mas não tinha direito a 

receber mercadorias, que eram destinadas a leilão ou a doações. O fiscal do imposto de renda 

também tinha direito à quota-parte, que foi revogado na década de 1960. Segundo os depoimentos 

de quem viveu esse período, a vantagem da quota-parte é que a corrupção seria menos disseminada 

e o fiscal se empenhava em trabalhar bem para poder receber mais; porém tinha como aspecto 

negativo o fato de possibilitar as “negociatas”, bem como de haver a possibilidade da invenção de 

multas. Esse período aparece nos discursos dos auditores entrevistados como um tempo mítico, no 

qual os fiscais gozavam de um grande prestígio em função da remuneração, pois podiam chegar a 
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ganhar “um apartamento na zona sul” por cada fiscalização e um “fusca” como salário mensal, bem 

como pela autonomia de trabalho, já que não havia instrumentos de controle que os cerceasse. 

A participação nas multas significava também uma relação em que o funcionário era um 

sócio do Estado, que em função de maior ou menor esforço de um trabalho teria assegurado uma 

gratificação salarial
19

. Além da implicação financeira, essa relação de parceria também implicava 

numa relação de poder entre os fiscais e a população, já que a total autonomia de decisão acerca de 

como e quem seria ser fiscalizado, possibilitava a influência de redes de interesses locais, o que não 

oferecia garantias aos contribuintes de direitos plenos. Surgia, então, um conflito entre os interesses 

do Estado, o interesse imediato dos funcionários e os interesses da população. 

A relação de parceria entre o funcionário e o Estado, que se manifestava através da quota-

parte, revelou-se um problema para o modelo de Estado burocrático, já que os limites entre os bens 

públicos e os bens privados se tornava muito tênue, bem como não havia controle acerca da 

impessoalidade das relações. 

Os parâmetros da remuneração apareceram naturalmente no discurso dos auditores como 

ícones de um momento que demarca o “tempo da autoridade”, que se opõe ao que estariam vivendo 

atualmente com a redução salarial
20

 e a existência de mecanismos que limitam a atuação do auditor, 

o que eu classifico como o “tempo do burocrata”. 

Ser autoridade significava poder tomar decisões, poder criar a ordem, que podia beneficiar a 

instituição na tentativa de classificação e combate aos “inimigos” do fisco, como podia servir ao 

próprio fiscal, que poderia usar o cargo para cuidar apenas de seus interesses pessoais. A sombra do 

funcionário parece ser maior do que a figura do Estado. 

                                                 
19

 Os fiscais eram chamados de “Príncipes do Estado” ou de “sócios do Estado”. 
20

 Os auditores que passaram no último concurso realizado se auto-denominaram de forma jocosa de “auditores 

genéricos”, uma alusão ao medicamento genérico, pois estariam sendo contratados para fazer o mesmo trabalho pela 

metade do preço. 
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Por outro lado, ser burocrata significa estar amarrado cada vez mais ao controle não do 

Estado, mas do governo, que lhe tolhe a independência e tira a autoridade. Significa deixar de criar 

a ordem e assumir a condição de “fiscal de papel”. Assumir a rotina da burocracia representa o 

reconhecimento da separação entre os indivíduos e os instrumentos de trabalho, reforçando a 

imagem negativa de um funcionário metódico, distante e impessoal.  

O conflito entre o ser autoridade e ser burocrata constitui-se num indício de que a autoridade 

não é um estado do ser, mas um acontecimento no tempo. Essa crise não supera o dilema de que as 

burocracias tendem a construir uma cronologia própria para atender a seus objetivos. Todavia, os 

Estados que incorporam os discursos políticos democráticos devem analisar e julgar as autoridades 

a fim de assegurar a relação de confiança com o povo. 

No caso brasileiro, coloca-se a questão de saber a quem afinal serve o funcionário público? 

O serviço está voltado para o próprio Estado ou para atender às necessidades da coletividade? As 

autoridades estão dispostas a se submeterem à avaliação do povo? 

Esse conflito também pode ser observado entre os policiais que, historicamente, têm sido os 

agentes responsáveis pela manutenção da ordem. Embora essa formulação possa ser aplicada a 

qualquer sociedade que tenha desenvolvido uma força policial pública, a idéia de manutenção da 

ordem na sociedade brasileira  revela uma tradição de administração de conflito que atua sempre no 

sentido de suprimi-lo pela repressão e uso da força. Como diz Kant de Lima (1997), a nossa cultura 

associa conflito à desordem, e isso justifica o uso de intervenções violentas no sentido restabelecer a 

harmonia. 

A negação do conflito como um fato inerente às relações sociais tem como conseqüência a 

construção de um modelo que privilegia a repressão e nega a possibilidade da mediação e 

negociação, fundamentos necessários para a construção da sociedade democrática e de um modelo 

de Estado que esteja voltado para as demandas dos cidadãos. 
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A prática policial é marcada pela desigualdade no tratamento dos cidadãos, tanto do ponto 

de vista legal, quanto dos procedimentos rotineiros de abordagem. Para alguns, trata-se apenas de 

uma falha na formação desses profissionais, no entanto, essa análise oculta o real problema, que é a 

construção de um modelo de Estado voltado para a repressão dos conflitos, visando apenas atender 

aos interesses do próprio Estado.  

A corrupção e a violência policial são duas faces de uma mesma moeda, pois são fruto de 

um modelo de ação policial, que permite total discricionariedade a seus agentes, a fim de que eles 

possam desempenhar a função de manter cada um em seu devido lugar (Kant de Lima, 1995). A 

estratégia de manutenção da ordem não corresponde à garantia dos direitos do cidadão. Ao 

contrário, as polícias têm como objetivo o combate e o extermínio do “inimigo” ou a inexorável 

punição dos transgressores. 

A implementação desse modelo “repressivista” não tem possibilitado a construção de uma 

forma de administração que desempenhe um efetivo controle interno, que viabilize a padronização 

do trabalho e evite o “mau” uso do cargo. O modelo que tem prevalecido até o momento tem sido o 

da “burocracia” que trabalha para atender aos interesses do Estado que, em contrapartida, transfere-

lhe a autoridade e autonomia de ação para agir conforme o seu “bom senso”, ou seja, agir por 

critérios informais e implícitos. 

 

Confissões, confidências, diálogos: a tradução de dados e metáforas na Antropologia do poder 

Os fatos registrados em anotações de campo, fotos, fitas, transformam-se durante a 

etnografia em “dados”, cujo sentido está totalmente relacionado e subordinado ao campo, falando 

muito pouco por si só. 

Do mesmo modo que nos documentos examinados pelo historiador, a informação obtida 

através da pesquisa de campo não é objetiva, devendo ser compreendida como produto de uma 

relação construída a partir da interferência do antropólogo, cuja presença algumas vezes representa 
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uma ameaça, provocando medo e insegurança no grupo, que é levado a questionar aspectos de seu 

cotidiano que em situações normais não seriam objeto de reflexão. 

O reconhecimento deste processo não se dá sem sofrimentos, pois os antropólogos vão 

apreendendo que o campo não está ali à espera de sua observação, mas é produto de encontros e 

confrontos de sistemas simbólicos diversos, ou seja, o campo é construído pela interferência do 

referencial teórico do pesquisador e dos constrangimentos impostos pelo grupo estudado. Não se 

pode esquecer também que a etnografia é historicamente datada pelo momento em que foi 

produzida e pelos limites de quem a produziu, embora se pretenda que ela seja capaz de traduzir os 

sentidos de universos distintos, que poderiam ser lidos, tal qual um livro
21

. Porém, esse texto é uma 

entidade invisível que deve ser reconstruída para além dos dados sensíveis, tendo como base a 

análise dos símbolos, da linguagem e seus significados. 

Atualmente não mais se postula mais a necessidade de um conhecimento objetivo para a 

antropologia, mas sim a possibilidade de uma intersubjetividade, na qual a tradução que se efetua 

não seja meramente do outro, mas uma tradução simultânea de culturas. Como dizia Jakobson, 

“desde que haja interpretação, emerge o princípio da complementaridade, promovendo a interação 

do instrumento de observação e da coisa observada” (1975: 15). 

Vale ressaltar que traduzir códigos significa ter acesso a uma chave de decifração, e que o 

processo de tradução do antropólogo possui especificidades, na medida em que há uma distinção 

entre decifrar o código para compreender a mensagem, e tentar deduzir o código a partir da 

mensagem. 

A metáfora da tradução nos remete ao modelo lingüístico, segundo o qual qualquer ato de 

fala envolve uma mensagem e quatro elementos conexos, cuja relação é variável: o emissor, o 

receptor, o tema da mensagem e o código utilizado. Somente uma “máquina” de tradução poderia 

traduzir literalmente, de modo que “o problema essencial para análise do discurso é o do código 
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 Ver Geertz (1989). 



 21 

comum ao emissor e ao receptor e subjacente à troca de mensagens” (Jakobson, 1975: 21). Portanto, 

para a lingüística, o que deve ser o foco de análise não é o discurso individual como uma única 

realidade, mas sim qualquer discurso que suponha uma troca, ou seja, um diálogo. 

Concebendo-se o discurso como um diálogo, pode-se questionar de que modo o 

antropólogo se relaciona com os depoimentos obtidos, diferentemente do inquisidor
22

. Em primeiro 

lugar, o inquisidor está em busca de uma verdade única e definitiva, enquanto o antropólogo busca 

apenas perceber como os discursos produzidos pelos seus “objetos” se constituem em sistemas de 

produção de verdades. 

Nesse sentido, é preciso distinguir como o inquisidor e o antropólogo se relacionam com as 

informações, considerando que o inquisidor busca a confissão, enquanto o antropólogo estaria à 

espera da confidência voluntária
 23

. A diferença de natureza entre a confidência e a confissão é que 

a primeira se refere a uma comunicação em segredo, que pressupõe a confiança na discrição e 

lealdade do ouvinte, na qual o foco pode estar tanto no receptor quanto na mensagem; enquanto a 

segunda se relaciona à declaração ou reconhecimento de uma verdade referida a uma ação, um erro, 

uma culpa
24

, e também ao arrependimento, e na qual o foco estava no emissor. 

As duas categorias, confidência/confissão, diferem da idéia do diálogo, que pressupõe uma 

conversa entre duas ou mais pessoas, na qual teoricamente as partes teriam os mesmos direitos e 

estariam em condições equivalentes de falar e ouvir. É importante destacar ainda o papel da 

conversa na sociedade brasileira, que se opõe à idéia de discussão, posto que a primeira estaria 

regida por um código de veracidade, intimidade e amizade, enquanto a segunda seria a 
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 Ver Guinzburg (1989), Rosaldo (1986) e Miranda (2001). 
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 É bom diferenciar a confidência, que segundo o dicionário Aurélio Buarque de Hollanda (1999) significa uma 

comunicação em segredo, baseada na confiança e na discrição do ouvinte, da bisbilhotice, que também é uma 

informação em segredo que gera inimizades, pois expõe publicamente informações que deveriam ser mantidas 

preservadas. 
24

 O reconhecimento da culpa como forma de arrependimento é adotado ainda hoje tanto nas instâncias judiciais – onde 

a confissão do réu tem grande valor, é a “rainha das provas” (Kant de Lima, 1990) – quanto nas instâncias 

administrativas – mediante a assinatura do Termo de Confissão de Dívida, o contribuinte reconhece, por escrito, o 

débito com a Receita Federal e a sua obrigação de pagá-lo. 
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representação de um conflito. Porém, mesmo a conversa tem ainda um outro significado – a 

“conversa-fiada”, “conversa mole”, “conversa para-boi-dormir” – revelando-se também conforme a 

situação num discurso falso, sem veracidade, no qual a pessoa que fala não é merecedora de 

confiança. 

É comum o uso de metáforas pelos funcionários públicos para explicar o que significa o 

seu trabalho, bem como definir sua relação com o público e o Estado. A metáfora do “príncipe do 

estado”, encontrada nos discursos tanto dos auditores-fiscais, quanto de policiais
25

 deve ser 

valorizada como um exemplo de metáfora como algo que serve para pensar, pois é capaz de criar 

um sentido maior do que a soma das partes, que interagem estabelecendo relações sociais. Ser um 

“príncipe do estado”, quando já não há mais um regime monárquico pode parecer um contra-senso 

do ponto de vista político, mas, na realidade, é uma forma de explicitar contradições de um regime 

supostamente republicano e democrático, que tentou conciliar princípios contraditórios do Estado 

moderno com as práticas de um Estado patrimonial. A metáfora ao reduzir a realidade busca dar-lhe 

coerência, representando a construção de uma outra estrutura organizacional e, conseqüentemente, 

novas dinâmicas de poder e novos conflitos. 

Dois outros aspectos são importantes na interpretação das ações dos funcionários. O 

primeiro diz respeito a existência efetiva de uma cadeia de comando, entendida como a “arquitetura 

do poder” (Sennett, 2001). Quando se verifica que a cadeia de comando é rígida, ou seja, quando 

uma ordem é dada por um superior e é possível verificar o seu cumprimento por parte dos 

subordinados, pode-se considerar que há nessa relação uma definição clara dos papéis 

desempenhados pelos indivíduos, que serão responsabilizados quando houver qualquer problema de 

conduta. Nos casos analisados, foi recorrente a observação da grande dificuldade em se fazer com 

que uma ordem fosse executada pelos subordinados, o que tem por conseqüência a possibilidade de 
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um maior arbítrio dos funcionários, seguido da dificuldade de controlar os resultados sendo, 

portanto, quase impossível, falar-se em responsabilização por atos irregulares e ilegais. 

O segundo aspecto refere-se aos documentos produzidos pelas burocracias estatais onde se 

pode observar um uso constante dos verbos na voz passiva. A impessoalidade do discurso acaba 

produzindo narrativas onde as responsabilidades sobre as ações são veladas. 

O modelo de análise esboçado neste artigo pretende direcionar o enfoque à definição do 

Estado a partir do ponto de vista de seus agentes, que, geralmente, condensam duas acepções 

diferentes: de uma parte, o processo que conduz à produção das regras, de outra, a organização que 

provém de um sistema de constrangimentos e que nele integra seus membros. As instituições são as 

maneiras de agir, de sentir e de pensar cristalizadas, aproximadamente constantes, constrangedoras 

e distintivas de um dado grupo
26

. Tendo como perspectiva o seu interior, o Estado pensado como 

uma instituição, constitui-se num espaço aberto, e não num sistema fechado, e sua rigidez aparente 

não impede de modo algum os processos internos de assunção, de contestação e de negociação do 

poder. Nesse sentido, a instituição precisa ser concebida como um processo em ação, e não apenas 

como uma máquina, como uma engrenagem que funciona automaticamente. 

Nesse contexto, repensar o papel da Antropologia Política significa problematizar de que 

forma a explicitação das práticas dos agentes de Estado pode possibilitar a compreensão dos 

paradoxos internos, geralmente ocultos pela aparente homogeneidade da administração pública 

moderna.  

É preciso, ainda, lembrar que a Antropologia pode contribuir para a formulação de políticas 

públicas, no sentido de demonstrar que a autonomia dos seus agentes, sejam eles auditores-fiscais 

ou policiais, vincula-se à responsabilidade explícita, que decorre de sua autorização para assumir a 

tarefa de administrar conflitos na sociedade. Sabendo que o conflito não é algo a ser combatido, 

mas uma forma de sociabilidade que explicita as tensões inerentes às relações sociais, trata-se de 
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reconhecer que a administração de conflitos é uma função precípua, nas sociedades 

contemporâneas, daquilo que se convencionou chamar de Estado Moderno. 
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