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“A casa grande surta quando a senzala aprende a ler.” 

- autor desconhecido 

 

 

RESUMO 

 

A partir dos apontamentos sobre a estrutura do processo coronelista feitos por Victor 

Nunes Leal, direciono este trabalho ao pensamento da construção do novo coronel de acordo 

com as características principais do coronelismo. Optei por pesquisas bibliográficas que 

trabalham com o fenômeno e todos os outros conceitos que integram-se à análise primária. 

Avalio a abrangência do poder do chefe local desde a Primeira República ao período de 

redemocratização e abordo considerações a respeito da democracia, cidadania e a 

desigualdade social. Para uma pesquisa quantitativa, recorro a dados censitários do IBGE 

afim de analisar a vida política social do município objeto da minha pesquisa, Aperibé e 

assim, demonstrar que a política desenvolvida nos municípios pequenos do interior do Brasil 
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seguem uma lógica clientelista e coronelista. As práticas do antigos coronéis ainda existem – 

reformuladas e enraizadas em nossa cultura política, ocasionando o verdadeiro caos nos 

serviços públicos e são através dessas práticas que a democracia segue frágil a passos para 

trás; a hora de analisar nossa conjuntura política social é agora, antes que voltemos para o ano 

de 1964.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Coronelismo – Clientelismo - Chefe local – Redemocratização. 
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RESUMEN 

 

From the notes about the structure of the coronelista process made by Victor Nunes Leal, I 

direct this work to the thought of the construction of the new colonel according to the main 

characteristics of coronelismo. I opted for bibliographic researches that work with the 

phenomenon and all the other concepts that are integrated to the primary analysis. I assess the 

extent of the local chief's power from the First Republic to the period of redemocratization, 

and I address considerations of democracy, citizenship, and social inequality. For a 

quantitative survey, I refer to IBGE's census data in order to analyze the social policy life of 

the municipality that is the subject of my research, Aperibé, and thus demonstrate that the 

policy developed in the small municipalities of the interior of Brazil follows a clientelist and 

colonelist logic. The practices of the former colonels still exist - reformulated and rooted in 

our political culture, causing real chaos in public services and it is through these practices that 

democracy remains fragile in backward steps; The time to analyze our social political 

conjuncture is now before we return to the year 1964. 

 

KEYWORDS: Coronelismo – Clientelismo - Local Chief – Redemocratization 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas pequenas cidades do interior brasileiro, uma figura que logo desperta 

curiosidade dada a sua importância é a do coronel. O coronel que também atua no papel de 

chefe local dispõe, de acordo com Leal (1995), de significativas propriedades de terras, é bem 

visto socialmente e torna-se “rico” diante da extrema miséria de toda a comunidade a sua 

volta. Com a desorganização do serviço público e a grande desigualdade social, os coronéis 

garantem que seu eleitorado faça exatamente o que ele lhes pede. Afinal, corre como 

corriqueira esta relação de troca de favores entre os chefes locais e a comunidade mais 

carente, notadamente (LEAL, 1995, p. 43). 

Segundo Victor Nunes Leal (1995) – autor central para a realização deste trabalho, o 

fenômeno pode ser definido como uma troca de favores entre o coronel e o eleitor e conta 

com duas bases de sustentação: o voto de cabresto, isto é, o controle dos votos dos eleitores 

por meio de ameaças e coações; e o clientelismo, ou seja: a relação mantida entre o chefe 

local e os cidadãos mais pobres, causando uma espécie de clientela ao oferecer seus serviços 

em troca de apoio. O coronelismo se sustentava, assim, em um sistema político de troca de 

favores, onde o voto é a moeda de permuta por benefícios pessoais, em detrimento do 

interesse público e do bem comum (LEAL, 1995). 

Apesar do tema já ter sido abordado especialmente por Leal (1995), que traz toda a 

discussão a respeito das características dos coronéis e suas comunas, sua obra foi produzida 

em meados da década de 1940 e descrevia um país majoritariamente rural. Logo, alguns 

elementos que se incorporam ao delineado do chefe local já não se tornam tão visíveis como o 

grande proprietário de terra que, com o passar do tempo e a ampliação do sistema 

universitário, passa a atribuir outras funções à sua imagem, como a figura do doutor – médico  

ou advogado, por exemplo (LEAL, 1997).   

O avanço industrial trouxe consigo a demanda de mão-de-obra e, com isso, o campo 

começa a dar lugar à vida urbana (FAUSTO, 1995, p. 392). À medida que os centros urbanos 

se desenvolvem, os coronéis assumem novos contornos que integram-se ao perfil do novo 

fenômeno coronelista: são vereadores, prefeitos, médicos, advogados, empresários, 

agricultores e todos os outros cargos que facilitam o jogo da barganha e que tornam rotineiras 

práticas coronelistas sem nenhuma objeção. Com origem no jogo de poderes oligárquicos, 

mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, fica mais evidenciada a força que o 
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fenômeno coronelista apresenta e como ele consegue atravessar gerações políticas e atualizar-

se.  

Diante disso, questiono-me: como um fenômeno autoritário e antidemocrático 

como este se sustenta após o processo de redemocratização? O coronelismo não seria o 

oposto ao ideal democrático? Quem são os novos chefes locais e por que podem ser 

considerados coronéis? 

Para tais questionamentos, utilizo a hipótese do que Leal (1997) denomina como 

elemento básico da política coronelista, o clientelismo. Não apenas um clientelismo mecânico, 

desenvolvido no jogo da barganha eleitoral: estamos aqui supondo que o clientelismo 

funciona como um ativo instrumento político no Brasil.  O clienteslismo político parece ter 

alcançado todo o processo de urbanização do país, permanecendo em instituições políticas, 

partidos políticos, associações e afins, causando uma desorganização nos serviços públicos, 

gerando transtornos e dependência às camadas mais abastardas da sociedade. As famílias 

tradicionais consolidam-se nas comunas através de um outro conceito, apontado por Leal 

(1997): o filhotismo. Quer dizer, o método pelo qual a política clientelista se consolida em 

meio aos grupos dominantes: “é passada de pai para filho”. É muito comum vermos atuais 

prefeitos que são netos ou bisnetos de algum outro político de prestígio. Isto não ocorre 

ocasionalmente: faz parte do desenvolvimento de nossa vida política social. A política parece 

seguir como uma tradição familiar, garantindo assim que o ciclo de desigualdade econômica e 

social sempre se repita. As elites permanecem no poder por meio da política clientelista na 

qual somos submetidos. Diante de uma situação comparada a miséria não é difícil 

compreender o que Leal (1997, p. 58) afirma quando observa que 

A falta de espírito público, tantas vezes irrogada ao chefe político local, é 

desmentida, com frequência, por seu desvelo pelo progresso do distrito ou 

município. É ao seu interesse e à sua insistência que se devem os principais 

melhoramentos do lugar. A escola, a estrada, o correio, o telégrafo, a ferrovia, a 

igreja, o posto de saúde, o hospital, o clube, o campo de football, a linha de tiro, a 

luz elétrica, a rede de esgotos, a água encanada -, tudo exige o seu esforço, às vezes 

um penoso esforço que chega ser comparado ao heroísmo. E com essas realizações 

de utilidade pública, algumas das quais dependem só do seu empenho e prestígio 

político, enquanto outras podem requerer contribuições pessoais suas e dos seus 

amigos, é com elas que, em grande parte, o chefe municipal constrói ou conserva 

sua posição de liderança. 

Como consequência, os chefes locais passam a receber um volume elevado de 

solicitações: atendimento de saúde, alguma obra emergencial em bairros, alguma reforma em 

casas de terceiros; ou seja, a troca de favores entre os que muito tem e aqueles que não tem 

nada ocorre normalmente. Uma característica muito comum nos municípios que tem o espírito 
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coronelista como base eleitoral é a fragilidade econômica decorrente da pouca arrecadação de 

receitas e dos poucos recursos destinados ao interesse público. Logo, sem ter a quem recorrer, 

não resta outra opção a não ser sempre procurar o chefe local para solucionar os problemas 

das comunidades.  

Na construção deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas, tomando 

como assuntos norteadores o desenvolvimento de processos eleitorais no município de 

Aperibé, a conceituação do coronelismo de acordo com a análise proposta por Leal e quais 

elementos integram-se ao que podemos chamar de “novo perfil dos chefes locais”, visto que 

as práticas autoritárias continuam - um pouco modificadas, mas com a mesma essência do que 

foi a política dos coronéis. Recorri a dados do IBGE, como informações sobre os anos 

eleitorais, por exemplo, e efetuei uma tabela de distribuição de cadeiras dos vereadores, 

prefeitos e vice-prefeitos desde a sua primeira eleição municipal, no ano de 1992, a fim de 

observar, inicialmente, quais cadeiras eram ocupadas após todas as eleições pelos mesmos 

vereadores.  

A Análise dos dados demonstram que as cadeiras ocupadas por esses vereadores 

permanecem sem grandes alterações no decorrer das eleições municipais em Aperibé. Os 

dados também caracterizam os perfis dos vereadores e assim traz a tona algumas questões que 

extrapolam o questionamento inicial, tais como: Por que os mesmos vereadores continuam 

a ser eleitos? Quais são os partidos que representam? Quem são esses líderes locais? Que 

outros papéis eles ocupam no município? Minha observação inicial foi ganhando outros 

questionamentos que tento responder no desenvolvimento do trabalho. Toda a pesquisa é 

direcionada a responder a pergunta inicial: como o coronelismo se sustenta em nossa vida 

política brasileira após o processo de redemocratização? 

No capítulo 1, eu descrevo inicialmente o processo coronelista de acordo com Victor 

Nunes Leal (1995; 1997) e recorro a dados anteriores, tendo como base bibliográfica o 

historiador Bóris Fausto (1995). Buscou-se fazer uma ponte cronológica desde o período de 

organização da Primeira República, passando pelas características da mesma  – e nessas a que 

eu dou atenção é a chamada “República dos Coronéis” (FAUSTO, 1995, p. 293), período em 

que os antigos coronéis da guarda nacional ganharam espaço e prestígio. Também trato da 

política do café-com-leite, outro fator histórico importante para a compreensão dos fatos.  

No capítulo 2, meu foco de observação é o nosso atual cenário político, considerando 

a democracia o modelo mais adotado pelas sociedades modernas. Neste capítulo acho 

importante a abordagem ser mais atual, visto que as informações obtidas no capítulo 1 tornam 

possíveis ligações entre os fatos ocorridos no passado com os que ocorrem agora. Os 
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conceitos elucidados por Leal (1997) vão tomando formas e conexões variadas. O jogo 

político é repleto de tramas extensas e complexas, estudá-lo integralmente levaria-nos a outras 

observações. Foco-me aqui, então, trazendo os elementos democráticos presentes em nossa 

sociedade, intercalando com a apresentação de dados que mostram o oposto ao ideal 

democrático: o espírito coronelista ainda presente mesmo depois de a democracia ter se 

“reestabelecido” do processo de Ditadura Militar enfrentado pelo Brasil desde 1964. Utilizo 

para este debate o autor Wanderley Guilherme dos Santos (1979) e suas observações a 

respeito da denominada “cidadania regulada”.   

Neste sentido, Santos (1979) informa sobre a regulamentação da cidadania em forma 

de regulamentação trabalhista. Ou seja, os direitos previstos em nossa Constituição eram 

distribuidos não de forma igualitária, mas para aqueles trabalhadores do mercado formal que 

encaixavam-se no padrão estabelecido pela CLT. Isto é, viver sem um trabalho regulamentado 

significava viver também sem  os benefícios do Estado, mesmo reconhecido que não há 

exemplos históricos de sociedades não-estratificadas; isto é, sociedades em que os bens e 

valores são igualmente repartidos (SANTOS, 1979, p. 39). Ainda a respeito da democracia, o 

autor (1979, p. 39) complementa dizendo que 

Se o objetivo de completa e definitiva igualdade social, portanto, parece estar fora 

do alcance do engenho humano, em futuro previsível, não desaparece, por isso, a 

urgência de que agudos e remediáveis desequilíbrios sejam reparados de maneira 

eficiente. Todas as comunidades, é certo, contêm desigualdades, mas, ainda assim, 

variam entre si quanto ao esforço que realizam no sentido de reduzi-las, o que torna 

legítima a tentativa de avaliar o esforço governamental brasileiro, em termos 

monetários, em comparação com o desempenho de outros países. 

No capítulo 3, faço uma apresentação da história político-administrativa do 

município de Aperibé com dados do IBGE sobre população, número de eleitores, densidade 

demográfica e retomo a discussão apresentada no capítulo 1 sobre a caracterização do novo 

chefe local. A partir de então, busco em Leal (1997) os elementos já definidos por ele que 

ainda são recorrentes no cenário público e, ao mesmo tempo, apresento novos elementos que 

vão se integrando ao conjunto de fatores propícios ao Coronelismo, como por exemplo, a 

centralização dos meios de produção nas mãos de um micro-empreendedor, por exemplo. O 

sucateamento dos serviços públicos e a falta de assistência do governo aos mais necessitados 

ressalta o pensamento de uma cidadania ainda limitada, conforme apontado em Santos (1979) 

e, concomitantemente, uma democracia com aparatos legais que sustentam esta  cultura 

política clientelista feita para as poucas famílias classe média/alta brasileiras. O objeto em 

análise, a cidade de Aperibé, exemplifica e contextualiza uma pequena amostra de um 
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resultado imensurável maior presente nas cidades brasileiras: ainda faz-se política para o bem 

comum de uma pequena, porém forte, camada da população, que detém em sua maioria os 

meios de produção e controla agora, eu diria que, por meios legais. Como a relação direta 

entre patrão e empregado também analisados por Santos (1979), toda a relação clientelista 

permanece por novas regulamentações; seja por vias trabalhistas, seja pela relação dependente 

criada entre os chefes locais e seus cabrestos eleitorais ou pela simples troca de favores 

existentes nessas relações. A moeda de troca continua sendo o voto, instrumento importante 

na luta por uma sociedade igualitária na qual podemos chamar democracia.  

Ainda sobre este ponto, descrevo também neste capítulo todos os momentos políticos 

conturbados em que a cidade se encontrou nos últimos anos, bem como os arranjos políticos, 

esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro no qual até o ex-prefeito Flavio Gomes, que 

renunciou ante à cassação do seu mandato em 2015, estaria envolvido, segundo o Ministério 

Público, as características dos chefes locais, entre outros. A análise proposta busca ainda 

realizar uma breve análise a respeito do direito à cidadania previsto na Constituição Federal, e 

as dificuldades de sua aplicação. Nas considerações finais buscou-se versar a respeito de 

nosso atual sistema eleitoral, como estes funcionam e como eles se relacionam com a 

estrutura política observada em Aperibé.  
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1. INDICAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DO PROCESSO CORONELISTA 

 

O aspecto que inicialmente desperta nossa atenção diz respeito à caracterização do 

coronel, uma figura clássica reconhecida nas cidades brasileiras – principalmente aquelas 

mais carentes de recursos. O coronel, também conhecido como o “chefe local”, parece 

apresentar-se exatamente com a função de líder, organizando (de acordo com os seus 

interesses) a vida pública local. Se não há no líder local a noção de “democracia” ou a de 

não atender aos interesses de todos, por que conseguimos observar tão nitidamente essa 

falta de espírito público? Antes de nos concentrarmos em responder essa questão, é preciso 

fazer um recorte histórico mais amplo para conseguirmos compreender a totalidade da 

expansão coronelista em nossa cultura política. Para isso, analisaremos desde a Primeira 

República até os dias de hoje.  

 

1.1 - A Primeira República (1889 – 1930) 

Diversos eram os grupos que tinham interesse na organização da República. De um 

lado, haviam os representantes políticos de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 

maiores potências econômicas do Brasil e classe dominante; reinvidicavam uma República 

federativa com a intenção de outorgar um grau seguro de autonomia em instâncias regionais. 

De um outro lado, “haviam aqueles que defendiam um modelo de governo liberal, como o 

PRP e políticos mineiros” (FAUSTO, 1995, p. 245). A base da República seria formada então 

por cidadãos sendo representados nas instâncias representativas do Estado e do Congresso. 

O setor militar também estava presente da formação da República. O Marechal 

Deodoro da Fonseca tornou-se então chefe do governo provisório e, com isso, alguns 

militares foram eleitos para o congresso constituinte, porém esse grupo não formava uma 

mistura homogênea; havia rivalidades entre Marinha e Exército. Enquanto o Exército 

colaborava para a execução do Novo Regime, a Marinha estava ligada – ou era vista como 

ligada – à monarquia.  

Apesar da profunda rivalidade entre as concepções políticas dentro do setor militar, 

ainda acreditavam que a República deveria contar com um “poder executivo forte ou passar 

por uma fase mais ou menos prolongada de ditatura” (FAUSTO, 1995, p. 246). A legislação 

do Governo Provisório procurava atender aos dois principais objetivos. Por um lado, 

“desmontar a máquina política corrompida” (LEAL, 1997, p. 103) e por outro “moralizar e 

dar eficiência a máquina municipal”  (LEAL, 1997, p. 103). Todavia, o Governo Provisório 

nomeava em cada município um prefeito, “assistido em regra de um conselho consultivo” 
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(LEAL, 1997, p. 103) que estabelecia um programa de fundos, que subia do prefeito ao 

interventor, e deste ao chefe do governo nacional.  

 

1.2 - A primeira Constituiçao Republicana 

Por temerem o prolongamento de uma semi-ditadura comandada pessoalmente por 

Marechal Deodoro, os partidários da República Liberal convocaram rapidamente uma 

assembléia Constituinte. O Governo Provisório era visto com desconfiança pela Europa e para 

garantir o reconhecimento da República pelos demais países, era necessário “dar uma forma 

constitucional ao país” (FAUSTO, 1995, p. 249). 

O modelo da Constituição da República
1
 foi motivado por uma pressão norte-

americana, consagrando então a República Federativa liberal. “Desse modo, os Estados 

ficaram implicitamente autorizados a exercer atribuições diversas, como as de contrair 

empréstimos no exterior e organizar forças militares próprias, as forças públicas estaduais” 

(FAUSTO, 1995, p. 249). A possibilidade de poder contratar empréstimo no exterior foi 

fundamental para que houvesse a valorização do café nacional, já que era o principal produto 

de exportação brasileira. Assim, os estados exportadores possuíam autonomia para cobrar 

uma taxa de exportação e garantiam uma fonte de renda estável.  

No entanto, o Governo Federal não ficou impotente em relação ao poder para 

execução de regras. A divisão do poder central era um risco que diversos setores não queriam 

correr. O governo então passou a controlar os impostos de importação, bem como o direito de 

criar bancos de moedas, de organizar as forças armadas, além da liberação para intervir nos 

Estados em caso de desordem ou para “manter a forma republicana federativa” (FAUSTO, 

1995, p. 250). 

A mudança seguia primeiramente transformando os agentes e órgãos públicos. O que 

antes cabia ao Imperador, agora era exercido pelo poder Executivo que ficava a cargo de um 

Presidente da República, eleito para um mandato de 4 anos. O Legislativo passou a ser 

dividido em Câmaras de deputados e senadores (estes não tinham mais o direito vitalício do 

cargo). Os deputados passaram a ser eleitos em cada estado em número proporcional ao de 

habitantes, com uma vigência de três anos. Os mandatos dos senadores eram de 9 anos e cada 

estado tinha direito a 3 senadores para representá-lo; assim também no Distrito Federal, 

capital da República.  

                                                           
1
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm 
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A Constituição estabeleceu assim um “sistema presidencialista de governo” 

(FAUSTO, 1995, p. 251). Os ministros eram pessoas de confiança do presidente que tinha 

liberdade para escolher quem ficaria do seu lado e quem seria demitido. Grandes alianças 

políticas passaram a ser firmadas a partir de então. Embora a Constituição tenha fixado um 

sistema de votação “direto e universal”, considerando eleitores todos os cidadãos brasileiros 

maiores de 21 anos, estavam excluídos analfabetos, mendigos e soldados que ocupavam 

categorias inferiores no exército. Mesmo que a legislação federal não falasse abertamente, é 

evidente que mulheres também estavam incluídas na categoria daqueles que não tinham 

direito ao voto. Ou seja, a política nacional era feita por homens que representavam uma 

pequena parcela da população, mas que ao mesmo tempo constituía a classe dominante da 

República.  

Logo, ocorreram mudanças constitucionais em todos os setores: desde o direito à 

liberdade de todos os brasileiros e estrangeiros, até a segurança individual e à propriedade. Já 

pouco executada durante o Império, a pena de morte é eliminada de vez da Constituição. Há 

também o descasamento entre Igreja Católica e Estado. Com isso, as funções públicas passam 

a ser executadas exclusivamente pelo Governo. Contudo, sabemos que na prática não houve 

esse desmembramento completo e isso ecoa ainda hoje. Não é a toa termos em meio ao 

cenário político um discurso conservador e pautado por uma religião.  

 

1.3 - Características políticas da Primeira República 

Fausto (1995) divide a Primeira República em três menores: a República 

Oligárquica, a República coronelista e a República do café-com-leite. O termo “oligarquia” 

está relacionado a um governo de poucas pessoas. Inquestionavelmente o poder era 

controlado por uma ordem reduzida que atendia os interesses ligados à economia cafeeira, por 

exemplo, a elite oligárquica de São Paulo que estava amarrada aos proveitos da classe 

dominante. Diante disso, 

parecia que o domínio das oligarquias poderia ser quebrado pela massa da população 

através do voto. Entretanto, devemos lembrar que o voto não era obrigatório e o 

povo, em regra, encarava a política como um jogo entre os grandes ou uma troca de 

favores. Seu desinteresse crescia quando nas eleições para presidente os partidos 

estaduais se acertavam, lançando candidaturas únicas, ou quando os candidatos de 

oposição não tinham qualquer possibilidade de êxito  (FAUSTO, 1995, p. 262). 

As eleições durante a Primeira República funcionavam ainda num processo primário. 

Primeiramente, o voto não era secreto, em decorrência os eleitores estavam sempre 

intimidados por fazer o que chefes locais pediam. Já que a política não ocupava um grande 
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espaço na vida de todos os eleitores, é fácil compreender como isso contribuía para o 

falseamento do voto em atas, assim também com o registro de voto e pessoas já falecidas ou 

estrangeiras. 

Apesar de tudo, algumas ressalvas devem ser feitas. Comparativamente, o 

comparecimento eleitoral cresceu em relação ao Império. Confrontando-se as 

eleições para a última legislatura do Parlamento imperial (1886) com a primeira 

eleição para a presidência da República, em que votaram eleitores de todos os 

Estados (1898), verificamos que a participação eleitoral aumentou em 400% 

(FAUSTO, 1995, p. 262). 

1.4 - Os coronéis 

A chamada “República dos Coronéis” compreende o período em que os coronéis da 

antiga Guarda Nacional tornaram-se proprietários rurais e possuiam a chefia do poder local. 

Vejamos bem: o fenômeno do Corolenismo está associado à Primeira República, mas dizer 

que a Primeira República “pertenceu aos coronéis” (FAUSTO, 1995, p. 263) é um equívoco.  

O coronelismo alimentou o clientelismo, que causava um ciclo compulsório de 

desigualdade. Compreendemos que essas características já vinham sendo trazidas desde o 

tempo da Colônia, porém, com a chefia local fortalecidade e respaldada pela República, esses 

chefes políticos locais concentravam “maior soma de poder” (FAUSTO, 1995, p. 263).  

O controle dos votantes eram feitas pelos coronéis em suas regiões. A troca de votos 

funcionava de uma maneira tão simples quanto a troca de favores mínimos muitas vezes. 

Embora o coronelismo tenha feito parte da história da primeira República, pensar nele apenas 

como a causa principal que definia a República seria um desacerto já que existiam outros 

grupos que também influenciavam na chefia local e todas as instâncias que o coronelismo 

dependia para permanecer no poder. 

 

1.5 - A política do café-com-leite 

Não seria possível falarmos de República sem passar pela política do café-com-leite, 

que expressa a aliança feita entre as potências de São Paulo e Minas Gerais. De acordo com 

Fausto,  

A política de valorização do café constituiu um dos exemplos mais nítidos do papel 

de São Paulo na federação e nas relações entre os vários Estados. A partir da década 

de 1890, a produção cafeeira de São Paulo cresceu enormemente, gerando 

problemas para a renda da cafeicultura. Esses problemas tinham duas fontes 

básicas: a grande oferta do produto fazia o preço baixar no mercado internacional; a 

valorização da moeda brasileira, a partir do governo Campos Sales, impedia a 

compensação da queda de preços internacionais por uma receita maior em moeda 

nacional (FAUSTO, 1995, p. 266). 
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Com o objetivo de manter a renda da cafeicultura em alta, foi criado um plano de 

intervenção governacional, o chamado “Convênio de Taubaté” (FAUSTO, 1995, p. 266), um 

acordo firmado na cidade de Taubaté, interior paulista, pelos Estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais. Os dois pontos chaves desse convênio consistiam em, primeiramente, 

um empréstimo financeiro para custear a intervenção do Estado, sendo inserido no mundo do 

mercado através da compra do produto por um preço favorável à cafeicultura, e a criação de 

mecanismos destinados a estabilizar o câmbio e impedir a valorização da moeda. O governo 

passaria a comprar com moeda externa o café, estocar o produto para, no momento certo, 

oferecê-lo ao mercado internacional. A expectativa é que essas compras governamentais 

reduzissem o café, esperando que o mesmo aumentasse o preço no mercado internacional. 

Dessse esforço, “os primeiros resultados do esquema surgiram em 1909. Os preços 

internacionais do café começaram a subir e se mantiveram em alta até 1912” (FAUSTO, 

1995, p. 267).  

Com isso, a primeira República é marcada por uma política econômica que buscasse 

garantir a estabilidade dos produtos nacionais, o café principalmente, e a rotatividade da 

classe dominadora, também detendora dos meios de produção.  

 

1.6 - Fatores favoráveis ao coronelismo 

Marieta de Moraes Ferreira e Surama Conde Sá Pinto (2006) caracterizam o 

coronelismo como fruto de dois fatores: um fator político e uma conjunção econômica. Ou 

seja:  

O fato político apontado como desencadeador do coronelismo foi o federalismo 

implantado no país pela Carta de 1891, que concedeu ampla margem de autonomia 

aos estados, em detrimento dos municípios, e criou um novo ator político - os 

governadores, que passaram a ser eleitos a partir da máquinas estaduais. Já o fato 

econômico responsável pela manifestação do fenômeno foi a crise dos fazendeiros, 

que acarretou o enfraquecimento político do poder dos coronéis frente a seus 

dependentes e rivais (FERREIRA e PINTO, 2006, p. 4). 

Ainda de acordo com Ferreira e Pinto (2006), o Estado, agora dotado de influência 

diante de um vasto território, estava em constante crescimento, o que fazia com que os donos 

de terra ficassem cada vez mais enfraquecidos. 

Numa espécie de barganha, onde a moeda era o voto, o poder público alimentava o 

poder local com uma autonomia extra-legal em troca do voto do eleitorado rural que, 

embora incorporado ao processo político com a supressão do critério censitário 

permanecia dependente social e economicamente dos proprietários rurais 

(FERREIRA e PINTO, 2006, p. 5). 
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Como consequência deste modelo vigente durante uma parte considerável da 

Primeira República, os conflitos políticos embora minimizados, ainda aconteciam. Diante 

disso, 

as sucessões presidenciais marcadas por disputas controladas, sendo o candidato da 

situação aquele que a priori tinha garantida sua eleição salvo alguns momentos 

excepcionais, conforme ocorrido na disputa presidencial de 1909/1910 que deu 

origem à Campanha Civilista (FERREIRA e PINTO, 2006, p. 5). 

A partir da década de 1920 o sistema oligárquico começa a dar indícios de que seu 

fim se aproxima diante de conflitos internos nas Oligarquias. “As disputas em torno da 

sucessão presidencial de 1922 que abririam espaço para a formação da Reação Republicana 

podem ser tomadas como indicadores do esgotamento do modelo político vigente na Primeira 

República” (FERREIRA e PINTO. 2006, p. 6). 

Após a revolução de 1930, o Brasil estava diante de uma de suas maiores tarefas: 

“desmontar a máquina da República Velha, cujas raízes estavam entrelaçadas nas situações 

municipais” (LEAL, 1997, p. 102). Após esse problema, outros surgiriam, como, por 

exemplo, montar um novo sistema por muitos dos idealistas que fossem “de começo os chefes 

da revolução” (LEAL, 1997, P. 103). 

Ao mesmo tempo, a preocupação era tornar essa nova montagem da máquina política 

eficiente. Porém o que se observava eram ações não muito favoráveis com estes ideais. 

Falta de métodos racionais, desorientação administrativa, gestão financeira 

perdulária, dívidas crescentes, balbúrdia na escrituração, quando havia, exação 

tributária deficiente e tolhida por critérios partidários, estes e outros defeitos foram 

encontrados fartamente em nossa administração municipal. (LEAL, 1997, p. 103) 

1.7 - As características secundárias do coronelismo 

Victor Nunes Leal (1997) observa e contextualiza o fenômeno em seu livro 

“Coronelismo, enxada e voto”. O autor sustenta que o coronelismo não é um fato isolado 

observado apenas em algumas localizadades, mas parece estar presente em toda a sociedade 

brasileira e pode ser observado tanto em maior, quanto em menor escala. Este processo 

aparenta ter elementos complexos e enraizados em todo o cenário político municipal, estadual 

e federal brasileiro. Segundo o autor, o coronelismo é “um compromisso, uma troca de 

proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social 

dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras”(LEAL, 1997, p. 40). É através desse 

“compromisso” que resultam as características segundárias desse sistema, entre outras: o voto 

de cabresto, o filhotismo e o mandonismo. 



22 
 

 

 

Por voto de cabresto, entende-se uma troca de favores entre o chefe local e a 

comunidade claramente mais carente de recursos financeiros. Logo, “são, pois, os fazendeiros 

e chefes locais quem custeiam as despesas do alistamento e da eleição” (LEAL, 1997, p. 56). 

Portanto, é compreensível que o eleitor obedeça às ordens de chefes que garantem sua 

subsistência e de sua família e sua segurança e proteção (LEAL, 1997, p. 57). 

Neste sentido, entende-se o motivo por tantas vezes observado em cidades com 

características coronelistas: a falta de espírito público (LEAL, 1997, p. 58). Se o chefe local 

realiza obras para a população em geral, não é pensando no bem de seus eleitores, mas 

pensando em si próprio e, muitas vezes, isso torna-se um esforço tão grande que chega a ser 

comparado ao heroísmo (LEAL, 1997, p. 59). 

O filhotismo (ou favoritismo) presta de subsídio para o problema de desorganização 

pública, pois é nele que se manifesta o paternalismo, ou seja, a prática fundamentada na 

autoridade paterna (no caso, a autoridade é o coronel) e serve desde o arranjo de empregos em 

cargos públicos a pequenos favores particulares. Já o mandonismo se configura na 

perseguição e na negação de favores aos adversários políticos, faz com que os eleitores vivam 

em um ambiente completamente ofensivo, seguindo o princípio de “para os amigos pão, para 

os inimigos pau” para gerar uma certa humilhação ao serem obrigados a solicitar algo (na 

maioria das vezes seus próprios direitos) aos chefes locais (LEAL, 1997, p. 61). 

São essas “características secundárias” mencionadas por Leal (1997) que nos 

movimentam em direção a seguinte norma: o compromisso político é firmado verbalmente e 

espera-se que ambas as partes cumpram o combinado, pois favorece tanto o coronel que busca 

a sua vitória eleitoral, quanto o eleitor que anseia que os privilégios prometidos sejam 

concedidos.  

Mas há nisso tudo uma ética especial: como os compromissos não são assumidos à 

base de princípios políticos, mas em torno de coisas concretas, prevalecem para uma 

ou para poucas eleições próximas. Quando vê a necessidade de mudar de partido (o 

que significa geralmente aderir ao governo), o chefe local – ou o coronel – retarda o 

seu pronunciamento. Se sofreu alguma desconsideração pessoal, ou deixou de ser 

atendido em pretensão que reputa importante, já tem aí o motivo da ruptura, porque 

o cumprimento de sua prestação no acordo não foi correspondido pelo chefe a quem 

emprestou apoio eleitoral. Quando não houver tais motivos, não lhe faltará o grande 

argumento: não tem direito de impor aos amigos o sacrifício da oposição. E esse 

argumento, que pode ser insincero, é em substância verdadeiro e procedente, porque 

o primeiro dever do chefe local é alcançar a vitória, o que significa obter para a sua 

corrente o apoio da situação estadual (LEAL, 1997, p. 63). 

Talvez seja por esta falta de espírito público que nos acompanha muito antes da 

Primeira República, ainda enquanto éramos colonizados por Portugal que nos faz ter a 

dimensão de como a ideia de ter direitos era algo ainda impensável. O ideário democrático 
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“para todos” no qual seguimos vivendo atualmente será o tema do capítulo a seguir. Discutirei 

algumas questões sobre a democracia e sua distribuição de poder, o Estado, assim como os 

critérios do jogo democrático.  
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2. QUESTÕES SOBRE A DEMOCRACIA 

 

Muitas são as definições a respeito da democracia, assim como os elementos  

apontados sobre esse sistema ser adotado pela maioria dos países ocidentais nesse início do 

século XXI.  Há quem a veja como forma de manter a ordem, ou ainda de atender às 

necessidades da maior parte da população.  

Quando fala-se em democracia, podemos compartilhar da compreensão de Robert 

Dahl (2005). O autor tem preferência de nomear os sistemas que mais se parecem aproximam 

da concepção  que todos os cidadãos devem receber o mesmo tratamento e ter o mesmo poder 

de igual participação de poliarquias, pois, para ele 

As poliarquias podem ser pensadas então como regimes relativamente (mas 

incompletamente) democratizados, ou, em outros termos, as poliarquias são regimes 

que foram substancialmente popularizados e liberalizados, isto é, fortemente 

inclusivos e amplamente abertos à contestação pública  (DAHL, 2005, p. 10). 

Democracia para Dahl corresponde a uma participação efetiva e contestação dessa 

participação. A partir da perspectiva dos governantes, há o surgimento de novos conflitos, 

uma vez que pela liberdade de contestação, é cada vez mais difícil atender a interesses 

próprios (DAHL, 2005, p. 15).  

O problema de seus opositores é a imagem invertida do problema dos governantes. 

Qualquer transformação que dê mais oportunidades de os opositores do governo 

traduzirem seus objetivos em políticas aplicadas pelo Estado traz consigo a 

possibilidade de conflito com representantes dos indivíduos, grupos ou interesses 

que eles substituem no governo (DAHL, 2005, p. 16). 

Ou seja, a partir do entendimento da democracia como um regime que atenda aos 

interesses públicos da maioria da população e participação efetiva, entramos num outro 

questionamento. Ora, o que entende-se por democracia não é o mesmo que observamos na 

vida cotidiana, ao passo que cada vez mais torna-se recorrente ocupar lugares que deveriam 

atender à toda população, mas que na prática atende à interesses privados de quem está no 

regime representativo. Como então é possível estar em um cargo representativo e mesmo 

assim atender a interesses próprios?  
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2.1 - O Estado 

Se vivemos em uma democracia, vivemos sob o controle do Estado. Mas afinal, o 

que é Estado? Max Weber (2003) diria que o Estado não pode ser definido apenas partindo 

da pespectiva moderna de um mediador que usa “meios específicos peculiares” (WEBER, 

2003, p. 55), mas sim com meios específicos arranjados através de associações políticas e 

dão-se em forma de uso da força física. Ou seja, o Estado é a única autoridade que possui 

legitimidade para o uso da força. Pode-se dizer então que “o Estado é uma comunidade 

humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um 

determinado território” (WEBER, 2005, p. 56). 

Quem participa intensamente do cenário político não busca outra coisa que não seja o 

poder. Quer este poder servir como forma de atingir outros objetivos, quer para conquistar 

seus próprios objetivos ou ideais, o fato é que quem o busca, espera desfrutar deste poder. 

Ora, se o Estado é a representação de uma comunidade humana e mantém relações de força, 

“o Estado é uma relação de homens dominando homens, relação mantida por meio da 

violência legítima” (WEBER, 2005, p. 56). Logo, se o Estado é uma associação de pessoas 

disputando o poder e possuindo o uso legítimo da força, surge a partir de então, o conceito de 

política, que significa “a participação no poder ou a luta para influir na distribuição de 

poder seja entre Estados ou entre grupos dentro de um Estado” (WEBER, 2005, p. 56).  

De acordo com Weber (2005, p. 56), há três princípios, ou legitimações do domínio: 

1) a primeira seria a autoridade do “ontem eterno”. Ou seja, das figuras já consolidadas desde 

tempos remotos. É a forma tradicional de domínio dos patriarcas; 2) o segundo princípio é a 

“autoridade do dom de graça”, ou carisma, e se caracteriza pela dedicação de caráter 

pessoal, que muitas vezes chega a simbolizar um ato heróico, qualidades dessa liderança. “É o 

domínio ‘carismático’, exercido pelo profeta ou, no campo da política, pelo senhor de guerra 

eleito, pelo governante plebiscitário, o grande demagogo ou o líder do partido político”; 3) a 

terceira característica diz respeito ao “domínio em virtude da legalidade” e se denomina em 

“virtude da fé na validade do estatuto legal”. O que se espera aqui é a obediência do 

cumprimento das ações estatutárias, a dominação exercida pelo servidor do Estado e todos os 

demais portadores do poder, que se igualam. 

Assim, cabe o questionamento sobre compreendermos qual ou quais são os motivos 

que levam os indivíduos a obedecerem essas regras determinadas. Para Weber (2005), 

existem três “tipos puros” de dominação que compreendem esta atitude: a dominação 

tradicional, a carismática e a legal. Essas dominações são concepções que legitimam o uso da 
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força e o poder coercitivo do Estado sobre o indivíduo e possuem grande significado para 

compreender a estrutura do domínio. 

Dos três “tipos puros”, o que interessa para Weber é o segundo deles: a dominação 

carismática. “Interessamo-nos, aqui, principalmente pelo segundo desses tipos: domínio em 

virtude da dedicação, dos que obedecem,ao ‘carisma’ exclusivamente pessoal do ‘líder’. Pois 

essa é a raiz de uma vocação em sua expressão mais elevada” (WEBER, 2005, p. 56). 

A dedicação ao carisma do profeta, ou ao líder na guerra, ou ao grande demagogo na 

ecclesia ou no parlamento, significa que o líder é pessoalmente reconhecido como o 

líder inerentemente “chamado” dos homens. Os homens não o obedecem em virtude 

da tradição ou lei, mas porque acreditam nele. Quando é mais do que um oportunista 

limitado e presunçoso, o líder vive por sua causa e “luta pela sua obra”. A dedicação 

de seus discípulos, seus seguidores, seus amigos pessoais do partido é orientada para 

a sua pessoa e para as suas qualidades. (WEBER, 2005, p. 57) 

Diante disto, a figura do Estado moderno ganha uma representação sólida de seu 

papel, pois retira das mãos individuais os meios para manutenção de sua autoridade. Aos 

representantes do poder, cabem controlar a máquina administrativa. Então, o Estado Moderno 

desenvolve-se como “uma associação compulsória que organiza a dominação” (WEBER, 

2005, p. 59). O Estado então toma o mais alto lugar no uso do poder. 

 

2.2 - Viver da política ou viver para a política? 

Após entender o processo do Estado moderno, Weber lança em nota uma outra 

observação: a verdadeira vocação para a política. Segundo o autor (WEBER, 2005, p. 59), os 

políticos então podem optar por dois caminhos a seguir: viver da política ou viver para a 

política ou então, simplesmente podem ser chamados de “políticos profissionais”. 

A política, tal como as iniciativas econômicas, pode ser uma ocupação subsidiária 

ou uma vocação. O homem pode dedicar-se à política, e portanto buscar influir na 

distribuição do poder dentro de estruturas políticas e entre elas, como um político 

“ocasional”. Somos todos “políticos ocasionais” quando votamos ou consumamos 

uma expressão de intenção semelhante, como aplaudir ou protestar num comício 

“político”, ou ao pronunciar um discurso político, etc. Toda a relação de muitas 

pessoas para com a política se limita a isso (WEBER, 2005, p. 60). 

No entanto, não há porquê separar em dois grupos as pessoas que vivem para a 

política e as que vivem da política; é possível conviver nesses dois espaços, um não exclui o 

outro. Quem vive para a política faz dela o seu estilo de vida e é através dela que ele se 

orienta. Desfruta do poder que lhe é dado e se alimenta na ideia de que  todo o seu trabalho 

contribui para alguma causa. Nesse sentido, todo o homem que vive para uma causa, também 

alimenta-se dessa causa (WEBER, 2005, p. 60). 
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A distinção entre as duas causas é voltada para uma situação substancial que Weber 

trata como uma situação econômica. Viver da política diz repeito a trabalhar arduamente em 

cima de seus objetivos e ser subsidiado pelos seus esforços. Em condições habituais, “o 

político deve ser economicamente independente da renda que a política lhe pode 

proporcionar” (WEBER, 2005, p. 60). Weber ainda expressa que o político profissional deve 

ser capaz de manter-se economicamente sem a necessidade de usar a política para isso. 

Somente dessa forma o político não torna-se dispensável para o seu papel e não torna-se um 

legítimo parasita da máquina pública.  

 

2.3 - Por que as sociedades modernas adotam a democracia como forma de 

governo? 

Uma das hipóteses que devem estar expostas nessa questão é pela democracia ser a 

forma de governo que, de uma forma ou de outra, consegue beneficiar o maior número de 

cidadãos e/ou trazer consigo uma alternativa mais igualitária para todos. Pela democracia 

possuir infindáveis formas e definições, em um primeiro momento, podemos nos perguntar: o 

que realmente pode-se entender como democracia? O que diferencia um governo 

democrático de um não-democrático? Por que uma grande parte das sociedades 

modernas adotam a democracia como forma de governo? 

De acordo com Robert Dahl (1998), a democracia, por um longo período de tempo 

da história, desapareceu, não sobrevivendo ao menos como mémoria. A história não possuía 

muitos exemplos sobre uma democracia. Ela ficava limitada a ser assunto de teorização dos 

filósofos e não uma discussão sobre um sistema a ser adotado pela sociedade, até porque, a 

maioria dos adultos não possuía autorização para participar da vida pública. A democracia 

começa a se formular solidamente a partir do século XX: 

Embora em seu sentido mais geral seja antiga, a forma da democracia que discutirei 

neste livro é um produto do século XX. Hoje, pressupõe-se que a democracia 

assegure virtualmente a todo cidadão adulto o direito de voto. No entanto, há cerca 

de quatro gerações – por volta de 1918, mais ou menos ao final da Primeira Guerra 

Mundial -, em todas as democracias ou repúblicas independentes que até então 

existiam, uma boa metade de toda a população adulta sempre estivera excluída do 

pleno direito de cidadania: a metade das mulheres  (DAHL, 1998, p. 13). 

A leitura de Dahl (1998) sobre a democracia é atribuída a sua invenção de maneira 

autônoma e gradativa sempre que existirem as condições adequadas para a sua existência. 

Não é esta um fato único, imposto, criado de uma só vez, como a máquina a vapor. A 
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democracia está associada à construção de seus elementos de forma única e particular de cada 

sociedade.  

Imagine esta possibilidade: pressuponhamos que certos povos constituam um grupo 

bastante unido: “nós” e “eles”, nós e outros, a minha gente e o povo deles, a minha 

tribo e as outras tribos. Além do mais, pressuponhamos que o grupo (a tribo, 

digamos) é bastante independente de controle exterior: os membros da tribo mais ou 

menos conseguem dirigir o seu próprio espetáculo, por assim dizer, sem a 

interferência de gente de fora. Por fim, suponhamos que um bom número de 

membros do grupo, talvez os mais idosos da tribo, vejam-se como bastante iguais, 

estando bem qualificados para dar uma palavra em seu governo. Em tais 

circunstâncias, acredito que seja provável emergirem tendências democráticas. Um 

impulso para a participação democrática desenvolve-se a partir do que poderíamos 

chamar de lógica da igualdade (DAHL, 1998, p. 20). 

 

2.4 - Os critérios de um processo democrático 

Ainda segundo Dahl (1998), no vasto território de idéias sobre a democracia, pode-se 

identificar parâmetros que um governo deveria se perguntar para obter a resposta a respeito de 

estar vivendo em uma forma de governo democrática. 

 

- Participação efetiva: todos os membros devem ter condições e oportunidades 

iguais para mostrarem a outrous membros suas opiniões sobre o que deveria ser esta política; 

- Igualdade de voto: a partir do momento que se chegarem a um consenso sobre a 

política for tomada, todos os membros devem ter oportunidades efetivas de votos e todos os 

votos devem ter o peso igual; 

- Entendimento esclarecido: dentro de limites de tempos, cada membro tem a 

oportunidade igual e efetiva de aprender sobre as politicas alternativas e suas consequências; 

 - Controle de programa de planejamento: os membros devem possuir a 

oportunidade para decidir qual ou quais as questoes que serão colocadas no planejamento. As 

políticas de associações devem estar sempre abertas para mudanças, se assim os mebros 

decidirem; 

- Inclusão de adultos: antes do século XX, era inaceitável para a maioria dos 

defensores da democracia que existisse uma igualdade de participação política. Nesse novo 

projeto de democracia, toda a maioria adulta da população deveria ter o pleno direito de 

cidadãos. 
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Dessa forma, torna-se possível delinear um mapa mental sobre o que é considerado 

democracia.  

FIGURA 1: Mapa mental com os elementos constituidores da Democracia, segundo Dahl (1998). 

Produzido por Rayanna Figueira. 

 

Logo, para Dahl, a democracia proporciona oportunidades para igualdade de voto, 

uma participação de fato efetiva, aquisição de entendimento esclarecido, o exercicio de 

controle definitivo do planejamento e a inclusão de adultos (DAHL, 1998, p. 50), onde todos 

esses elementos contribuem mutuamente para a manutenção um do outro. 

Esses critérios foram estabelecidos para identificar mais facilmente quando qualquer 

uma dessas exigências for violada, a fim de visibilizar membros que não serão politicamente 
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iguais. Por exemplo, se algum membro recebe um tempo maior que o outro para expressar seu 

ponto de vista, é bem provável que as políticas desse membro prevaleçam sobre os demais.  

Suponhamos que os votos de diferentes membros sejam contados desigualmente. 

Por exemplo, imagine que aos votos seja atribuído um peso proporcional à 

quantidade de propriedades dos membros e estes possuam quantidades imensamente 

diferentes de propriedades. Se acreditamos que todos os membros estão igualmente 

bem qualificados para participar das decisões da associação, por que os votos de 

alguns deveriam ser contados mais que os votos de outros?  (DAHL, 1998, p. 51) 

Embora os critérios pareçam bastante claros, o raciocínio de entendimento 

esclarecido merece uma dedicação maior. Primeiramente, devemos pensar que o que 

pressupõe que todos os membros estejam no mesmo nível de qualificação, é o princípio da 

igualdade política e isto implica em proporcionar condições iguais para que todos os 

indivíduos tenham formas semelhantes de aprendizagem. 

 

2.5 - Democracia para quem? 

No Brasil, é impossível pensar em um processo de redemocratização sem levar em 

consideração o período sombrio da história: o golpe militar de 1964. Segundo Fonseca,  

O período que antecedeu a promulgação da Constituição Federal de 1988 deixou 

marcas profundas no seio da sociedade brasileira, isto se deu em razão de prevalecer 

no regime ditatorial então vigente, um total cerceamento ao exercício dos direitos de 

cidadania política. Esse quadro começou a ser mudado a partir da Assembleia 

Nacional Constituinte, que reconhecendo a importância da participação popular na 

elaboração do texto Constitucional, proporcionou a oportunidade da concretização 

dos anseios da população brasileira. (FONSECA, 2009, p. 14) 

Com o golpe militar de 1964, a cidadania, um dos pilares do processo democrático 

estava privada. O regime militar controlava as ações de toda a população e punia de forma 

severa aqueles que eram contra o sistema. O autor Wanderley Guilherme dos Santos (1979) 

define em seu livro Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira processos que 

servem de referência para a análise da política nacional. O perído da República Velha 

caracterizado pela repressão, é substituído pela denominada “cidadania regulada” após a 

década de 1930 para designar uma cidadania restrita e sempre vigiada pelo Estado. Entre 1930 

e 1945, os direitos civis pouco evoluíram, pois em 1937 foi instalado o Estado Novo, um 

regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas que durante este período a participação 

popular se restringia a votos para o Legislativo. As votações para os cargos do Executivo 

eram de forma indireta, e em alguns casos, não ocorriam. 

A consideração sobre a  cidadania regulada pode ser entendida em seu texto como 

um conceito 
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cujas raízes não se encontram em códigos de valores políticos mas em um sistema 

de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação é definido 

como norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da 

comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações 

reconhecidas e definidas em leis. A extensão da cidadania se faz, pois, via 

regulamentação de novas profissões e/ou ocupações, em primeiro lugar, e mediante 

ampliação do escopo dos direitos associados a estas profissões antes que por 

expansão dos valores inerentes ao conceito de membro da comunidade. A cidadania 

está embutida na  profissão e os direitos  do cidadão restringem-se aos direitos do 

lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei (SANTOS, 

1979, p. 75). 

Santos (1979) também define três parâmetros dos quais passa a identificar a 

cidadania. São eles: "a regulamentação das profissões, a carteira profissional e o sindicato 

público" (p. 76). Segundo o autor, "os direitos dos cidadãos são decorrência dos direitos das 

profissões e as profissões só existem via regulamentação estatal." Ou seja, os elementos que 

determinam a cidadania são delimitados por instrumentos jurídicos que regimentam o contrato 

entre o Estado e a cidadania regulada é a carteira profissional de trabalho, que se torna mais 

que um documento, se torna um comprovante de vida cívica. 

De 1945 a 1964, a situação dos direitos civis e políticos encontrava-se estáveis, pois 

havia liberdade de imprensa, de manifestação e de organização partidária. A partir de 1964, 

dimensão política da cidadania brasileira sofre uma interrupção com o descumprimento do 

exercício democrático (SANTOS, 1979, pp. 81-82). 

De acordo com a retórica da nova elite governamental, tratava-se com o movimento 

de 1964, de criar condições para um desenvolvimento mais balanceado e justo da 

economia de mercado, afastados aqueles grupos que, de acordo com a versão oficial, 

buscavam substituir a ordem econômica e social prevalecente no Brasil. (SANTOS, 

p. 102) 

Ora, se a cidadania regulada foi a característica do período pré-64, "poder-se-ia, 

agora, considerar a perspectiva vigente como a de patamares de cidadania, aquém dos quais 

o debate sobre justiça social seria ocioso" (SANTOS, 1979, p. 104). A noção de cidadania 

permanece destituída de "qualquer conotação pública e universal. Grande parte da 

população é pré-cívica e nela não se encontra inscrito nenhuma pauta fundamental de 

direitos" (SANTOS 1979, p. 104). 

Após o fim da ditadura marcada pelos 21 anos de governo militar, a eleição à 

presidência foi reestabelecida no país. Em 1985, por votação indireta realizada pelo 

congresso, Tancredo Neves foi eleito então o novo presidente da República
2
. A partir de 

então, o país passou por uma modernização em seu processo de funcionamento eleitoral, 

                                                           
2
 As eleições para presidente da República ainda ocorriam de forma indireta, ou seja, não havia a participação 

coletiva do eleitorado para a escolha do cargo. 
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buscando garantir que a ordem democrática fosse outorgada. No entanto, no decorrer da 

história política brasileira, o que se torna visível é apenas um desenho democrático do modelo 

constitucional de um modelo de Estado. O sistema jurídico então por esta lógica, deveria 

basear-se na idéia de um conjunto de princípios democráticos e comprometidos com a 

soberania do povo onde “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
3
  

Neste sentido, é perceptível uma desagregação entre o sistema normativo e a 

realidade social e política vivida em todo o Brasil. A ausência de fundamento da cidadania 

torna-se visivelmente paupável. Mas, por que a cidadania não funciona para todos da 

mesma forma? Diante dos apontamentos feitos neste capítulo, uma série de inquietações nos 

surge a mente. Estudar a política brasileira não é tarefa simples. O campo da História e o 

campos das Ciências Sociais mostram isso com a infinidade de materiais para pesquisas. 

Fazer um recorte dessa pesquisa em uma análise de menor escala, é um começo de uma 

análise que vai muito além disso.  

Como se faz política no Brasil é algo tão complexo que um trabalho resumido desse 

não seria capaz de explicar completamente. No entanto, observando o fenômeno inicialmente, 

perguntamo-nos, por exemplo, quais então são os critérios para selecionar quem pode 

participar da vida política, por exemplo. A figura do coronel se reforça ao observarmos a vida 

política em todo o Brasil. Analisaremos no capítulo seguinte uma dessas cidades e ver quais 

das características descritas por Leal (1997) se enquadra no perfil dos chefes locais no 

município de Aperibé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Art. 1º - Parágrafo Único da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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3. APERIBÉ: A HISTÓRIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 

 

Aperibé é um município que localiza-se no interior do estado do Rio de Janeiro. 

Banhado pelos rios Pomba e Paraíba do Sul, em suas extremidades, possui a maior parcela de 

sua população urbana com uma infraestrutura pública ainda em formação.  

 

 
 

FIGURA 02: Localização do Município de Aperibé no Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: WikimediaCommons 

 

 

 

 Para uma apresentação inicial da cidade estudada, apresentaremos a crônica escrita 

por Marcelo da Cunha Hungria, professor de história da rede municipal e estadual de ensino, 

presidente-fundador da Casa de Cultura Municipal de Aperibé, e Maria das Graças Bairral 

Neves, duas figuras reconhecidas e admiradas na cidade. 

 

APERIBÉ – CIDADE SIMPATIA 
“Aperibé...Aperibé! Cidade simpatia, sem igual.  

Surgiu do avanço das estradas de ferro pelo interior.  

Gente vinda de diferentes cantos  

Fez deste torrão uma mistura cultural.  

No princípio, chega a família Boechat, trazendo da longínqua Suíça,  

Sua gentileza e fino trato.  

Chega logo depois a família Bairral,  

Que se misturou a outras, como os Bragança, os Bellot, os Ferreira da Luz, os   Vial...  

Também cheios de encantos, sonhos e muita animação  

A terra abençoada e que nos escolheu para nela viver  

Trouxe de longe os Curty, os Rabelo, os Blanc e ainda os Brandão.  

Tanta gente que aqui viveu  

Deixou descendentes, e... Morreu!  

Saudades das histórias contadas por essa gente  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Pomba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
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Que viu nascer a vila em 1890,  

Que combateu bravamente  

Os fora-da-lei que roubavam cavalos.  

A Coluna da Salvação surge de repente.  

Da vontade e coragem, dos da terra, seus vassalos.  

Quantas Histórias bem contadas  

Da boca dos próprios protagonistas.  

Que viram surgir o cine Farol e suas chanchadas  

Encontros furtivos nos idos anos trinta...  

No mês de janeiro era grande a animação!  

Mês de festa e quermesse.  

O povo se reunia no largo da Matriz  

Para comemorar o padroeiro São Sebastião!  

Antes da chegada do “homem branco”  

Aqui viviam os índios puris.  

Gente desconfiada, robusta e de olhos arregalados.  

Vieram padres capuchinos ensinar-lhes português  

Modo de vida diferente, catequese...  

Desapareceram desconfiados.  

Nossa terra tem folia de reis, festas juninas,  

Carnaval.  

Manifestações populares que guardam na memória  

Valores, próprios da nossa história, Cultural.  

Aperibé teve sua emancipação política conseguida com muita determinação.  

Quanta saudade daqueles movimentos feitos, a princípio, às escondidas  

Em favor da separação!  

Desta época em diante, é nítida a mudança.  

Cresceu bastante o comércio, a indústria e uma outra importante Instituição.  

A Casa da Cultura de Aperibé 

Que guarda muito da história deste povo  

Nos enche de orgulho e satisfação.  

Traz vivências passadas através de seu acervo  

Doado pela comunidade, em fotos, objetos  

Recordar é bom!  

Essa gente aperibeense...  

Que conta suas histórias e usam seu espaço para fazer exposição.  

Quem não se lembra com saudade da casa do telefone?  

Desafiou a fundação da própria cidade essa antiga construção!  

Palco de tantos acontecimentos  

Deste e de outros tempos  

Do Major Abreu à saudosa dona Laura e seu Jair.  

Saudades da festa do Reencontro  

Organizada desde os idos anos l970 para reunir nossa gente.  

Aquecia a economia, traduzindo nossa mais íntima tradição histórico-cultural  

E ainda matava saudade de amigo e parente.  

Aperibé tem uma aura própria que atrai a atenção dos que a conhece.  

Vem de longe esse amor pela terra desde tempos do trem.  

Gente que por aqui passava,  

Das senhoras quituteiras merendas comprava  

Levavam o sabor da terra e com saudade,  
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Voltava!  

Mas o trem da vida também leva, alguns para sempre.  

Aperibé guarda-os por seus feitos em favor da coletividade.  

Desde o padeiro, o lavrador e a doceira.  

Serão sempre lembrados em vários pontos da cidade  

Emprestaram seus nomes aos bens públicos  

Ruas que foram gente, espaços repletos de saudade.  

Falar da nossa terra nos faz muito felizes  

Lembranças que o tempo insiste apagar.  

Mas a força que vem dos nossos antepassados guerreiros e valentes  

Nos tornaram bairristas o suficiente para transformar com nosso trabalho e   

amor 

Aperibé num lugar onde progresso e desenvolvimento estejam sempre presentes 

Sem, contudo, perder suas características de cidade de interior.” 

 

3.1 – O poder do chefe local 

Para compreender a influência dos fazendeiros como verdadeiros líderes locais, é 

preciso ter em mente as condições econômicas da época. Para todo um eleitorado que vivia 

sem o atendimento de suas necessidades básicas, poder contar com o amparo e bondade de 

um chefe local gerava um acordo firmado entre ambas as partes. Portanto, os chefes eram 

influentes nas cidades, pois deles 

dependiam o comércio como fornecedor, advogados e médicos para a garantia da 

clientela, funcionários que eles podiam nomear e demitir arbitrariamente, outras 

atividades por idênticos motivos; o doutor, mais pelo poder da Inteligência e da 

cultura, pelo prestígio da palavra ou por serviços prestados na advocacia e na 

medicina às famílias ricas ou às massas pobres (LEAL, 1997, p. 291). 

Do mesmo modo que o constante fluxo migratório aumentava entre as regiões norte e 

o noroeste fluminense, o território que esses coronéis ocupavam também aumentava. O 

município localiza-se entre os dois rios que correm o noroeste fluminense, Rio Pomba e Rio 

Paraíba do Sul. O cultivo de agricultura sempre foi propício, o que atraía cada vez mais 

imigrantes em busca de oportunidades. As famílias de prestígio iam consolidando-se na região 

e dominando os espaços de cultivo desses produtos; logo, eram esses fazendeiros os chefes 

locais que dominavam toda a região. Conforme informa Leal (1997) “a massa humana que 

tira a subsistência das suas terras vive no mais lamentável estado de pobreza, ignorância e 

abandono. Diante dela, o ‘coronel’ é rico” (LEAL, 1997, p. 43). 

 

3.2 – As eleições municipais 

Embora a emancipação política seja recente, o passado da cidade é do fim do século 

XIX. Por uma deliberação estadual de 19 de setembro de 1891, o distrito foi criado com a 



36 
 

 

 

denominação atual. Quatro anos mais tarde, em 1895, tornou-se distrito de Santo Antônio de 

Pádua e permaneceu assim até a sua emancipação político-administrativa, em 10 de abril de 

1992.
4
 

De acordo com o censo de 2010, a população estimada total é de 11 mil habitantes e 

já soma um total de cinco eleições municipais. O primeiro prefeito foi Ataíde Faria Leite 

(PSL)
5
, com o início do mandato em 1993 e término em 1996. Entre 1997 e 2001 o prefeito 

eleito foi Alfredo Gomes Telles (PFL/PPB), sendo este reeleito para o segundo mandato entre 

os anos de 2001 e 2004. Já em 2005 quem assume a prefeitura é o candidato Paulo Fernando 

Dias (PL/PMDB), o “Foguetinho”, porém o mesmo não permanece até o fim de seu mandato 

por determinação judicial
6
, sendo assim afastado do cargo e substituído por sua vice, Ivete 

Campos Gregório (PL). Ainda em 2008, também por decisão judicial, Paulo Fernando 

consegue ser reempossado. Em 2009, Flavio Gomes de Sousa (PSB) assume a prefeitura e em 

2013 consegue sua reeleição, porém foi afastado de suas atividades como prefeito por 

denúncias políticas. As últimas eleições, acontecidas em 02 de outubro de 2016, elegeram a 

prefeito Flávio Diniz Berriel (PP)
7
, o “Dezoito” como é popularmente conhecido, ex-

presidente da Câmara de vereadores, e posteriormente, prefeito por determinação judicial.
8
  

 

3.3 - A Câmara Municipal de Aperibé 

No quadro de vereadores, a cidade mantém nomes estáveis com poucas mudanças ao 

longo das eleições. Ou seja, embora democraticamente a cada quatro anos o eleitorado tenha a 

chance de trocar seus eleitores, nenhuma mudança chega a ser significativa nas cadeiras para 

vereadores. A partir da redemocratização, passamos a escolher diante das urnas a cada quatro 

anos prefeitos e vereadores para a composição do quadro político.  

A administração pública municipal é exercida por dois poderes: o legislativo e o 

executivo. O poder legislativo é de responsabilidade dos vereadores e cabe a eles apreciar, 

alterar ou revogar leis que são de interesse do município. Essas leis podem ter origem na 

                                                           
4
 Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riodejaneiro/aperibe.pdf 

5
 Nas eleições dos anos 2000, Ataíde  disputou o cargo de prefeito pelo PDT.  

Disponível em: http://www.quadropolitico.com.br/DadosCandidato/1773321/Ataide-Faria-Leite. Acesso em: 8-

7-16. 
6
 De acordo com o Ministério Público, de janeiro de 2005 a janeiro de 2008, duas empresas fizeram sem licitação 

o contrato de duas ONGs: a Associação Brasileira de Desenvolvimento Humano (ABDH) e a Organização 

Nacional de Estudos e Projetos (Onep) e desviaram para uso próprio uma parte da quantia destinada ao 

pagamento dessas associações. Estima-se que o total desviado foi de 15 milhões de reais. Parte deste dinheiro era 

destinado aos servidores da Previdência Social em Aperibé.  
7
 Disponível em: http://candidatoseleicoes2016.com/prefeito-aperibe-rj/dezoito-11/ 

8
 Seguirá como prefeito da cidade pelos próximos 4 anos. Disponível em: 

https://www.eleicoes2016.com.br/candidatos-prefeito-aperibe-rj/ 
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própria câmara ou podem resultar de projetos de iniciativa do prefeito ou da sociedade através 

da população. 

O número de cadeiras que cada Câmara Municipal terá varia de acordo com a cidade. 

Quanto maior o município, maior será a quantidade de cadeiras. Essa seleção não ocorre 

aleatoriamente: o cálculo segue o artigo 29 da Constituição Federal juntamente com a emenda 

nº 58, de 2009
9
, define um limite de 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. As 

eleições para prefeito ocorrem no mesmo dia que os vereadores. 

Em uma breve observação sobre a formação do quadro de vereadores municipais, 

percebe-se o elevado número de políticos eleitos mais que duas vezes e, em alguns casos, 

temos vereadores eleitos desde a primeira eleição municipal, ocorrida em 1992. O quadro a 

seguir nos dá uma dimensão disso: 

 

 

Legenda: 

Cor Significado 

1 Primeiro mandato como vereador da cidade 

2 Segundo mandato (seguido ou não) como vereador (a) da cidade 

3 Terceiro mandato (seguido ou não) como vereador (a) da cidade 

4 Quarto mandato (seguido ou não) como vereador (a) da cidade 

5 Quinto mandato (seguido ou não) como vereador (a) da cidade 

6 Sexto mandato (seguido ou não) como vereador (a) da cidade 

 

 

 

- ELEIÇÕES 1992 

Prefeito eleito: Ataíde Faria Leite (PSL) 

Nº Vereador(a) Eleito (a) Partido Votação 

1 Nereu dos Santos Figueira PDT 243 

2 Ivanir Leal Eccard PMDB 234 

3 José Leonício Pinheiro Faria (Zé da Farmácia) PMDB 227 

4 Milton Omar dos Santos (Goiaba) PDT 212 

5 Airton Leal Cardoso PMDB 159 

6 Amilton de Souza Cordeiro PMDB 158 

7 Vanderlei Lanes PL 127 

8 Dirceu Almeida Bairral PMDB 116 

9 Pedro Paulo Ferreira Pena PDT 112 

 

 

 

 

                                                           
9
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc58.htm 
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- ELEIÇÕES 1996
10

 

Prefeito eleito: Alfredo Gomes Telles (PFL) 

Nº Vereador(a) Eleito (a) Partido Votação Total (%) 

1 Pedro Paulo Ferreira Pena PFL 279 6,139% 

2 Lutero Rodrigues PFL 255 5,611% 

3 Ernesto Abreu Vieira PSDB 203 4,466% 

4 Amilton de Souza Cordeiro PMDB 199 4,378% 

5 Dirceu Almeida Bairral PFL 195 4,290% 

6 Paulo Fernando Dias PFL 189 4,158% 

7 José Leonício P. Faria (Zé da Farmácia) PMDB 177 3,894% 

8 Airton Leal Cardoso PFL 171 3,762% 

9 Milton Omar dos Santos (Goiaba) PSDB 149 3,278% 

 

- ELEIÇÕES 2000
11

 

Prefeito reeleito: Alfredo Gomes Telles (PP) 

Nº Vereador(a) Eleito (a) Partido Votação Total  (%) 

1 Márcio Antônio Mello de Castro PTB 550 8,78% 

2 Pedro Paulo Ferreira Pena PDT 494 7,89% 

3 Paulo Fernando Dias PDT 396 6,32% 

4 Ernesto Abreu Vieira PP 333 5,31% 

5 Lutero Rodrigues PFL 306 4,88% 

6 José Carlos Fazol PFL 286 4,56% 

7 Amilton de Souza Cordeiro PMDB 277 4,42% 

8 Milton Omar dos Santos (Goiaba) PP 241 3,85% 

9 Nereu dos Santos Figueira PDT 188 3,00% 

 

- ELEIÇÕES 2004
12

 

Prefeito Eleito: Paulo Fernando Dias (PL) 

Nº Vereador(a) Eleito (a) Partido Votação Total (%) 

1 Margareth C. Dias (Margareth Foguetinho) PL 357 5,94% 

2 Pedro Paulo Ferreira Pena PFL 354 5,89% 

3 Nicanor Lino da Silva PSB 353 5,87% 

4 Ernesto Abreu Vieira PP 269 4,47% 

5 Milton Omar dos Santos PP 197 3,27% 

6 José Leonício P. Faria (Zé da Farmácia) PMDB 192 3,19% 

7 Lutero Rodrigues PFL 183 3,04% 

8 Inácio Martins Zanata PSC 180 2,99% 

9 Moisés Oliveira Lugão (Porco Espinho) PL 110 1,83% 

 

 

                                                           
10

 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1996/resultados-das-eleicoes 
11

 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2000/resultado-da-eleicao-2000 
12

 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2004/resultado-da-eleicao-2004 
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- ELEIÇÕES 2008
13

 

Prefeito Eleito: Flávio Gomes de Sousa (PSB) 

Nº Vereador(a) Eleito (a) Partido Votação Total (%) 

1 Inácio Martins Zanata PSC 588 8,70% 

2 Pedro Paulo Ferreira Pena PR 471 6,97% 

3 Jairo B. A. Pereira (Jairo da Mª das Dores) PSB 363 5,37% 

4 Tilda Manhães Resende Eccard PT 249 3,69% 

5 Virley Gonçalves Figueira PTdoB 235 3,48% 

6 Flávio Diniz Berriel (Dezoito) PR 256 3,79% 

7 Ernesto Abreu Vieira PSB 228 3,37% 

8 Genilson Faria (Gena) PDT 210 3,11% 

9 João Augusto M. de Araújo (João da Roça) PTdoB 210 3,11% 

 

- ELEIÇÕES 2012
14

 

Prefeito Eleito: Flávio Gomes de Sousa (PSB) 

Nº Vereador(a) Eleito (a) Partido Votação Total (%) 

1 Alexandre Sardinha PPS 741 9,62% 

2 Inácio Zanata PSC 652 8,46% 

3 Pedro Paulo Ferreira Pena PR 609 7,90% 

4 Flávio Diniz Berriel (Dezoito) PR 585 7,59% 

5 Virley Figueira PT do 

B 

400 5,19% 

6 Jairo Barbosa Alves Pereira PSB 320 4,15% 

7 João Carlos Games (João da Máquina) PRB 318 4,12% 

8 Ernesto Vieira PSB 310 4,02% 

9 Genilson Faria (Gena) PDT 195 2,23% 

 

- ELEIÇÕES 2016
15

: 

Prefeito Eleito: Flávio Diniz Berriel (Dezoito - PR) 

 

Nº Vereador(a) Eleito (a) Partido Votação Total (%) 

1 Andrinho Lima PRTB 553 7,40% 

2 Alexandre Sardinha SD 487 6,52% 

3 Almir Lanes PMDB 472 6,32% 

4 Pedro Paulo Ferreira Pena PR 463 6,20% 

5 Rodolfo da Piscina PR 437 5,85% 

6 João Carlos Games (João da Máquina) PMDB 372 4,98% 

7 João Augusto M. de Araújo (João da Roça) PTdoB 368 4,93% 

8 Genilson Faria  PDT 358 4,79% 

9 Virley Figueira PP 351 4,70% 

 

                                                           
13

 Disponível em: http://www.tse.jus.br/hotSites/estatistica2008/est_result/resultadoEleicao.htm 
14

 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2012-1/estatisticas-eleitorais-

2012 
15

 Disponível em: http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html 
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As tabelas revelam dados que reforçam o entendimento de que em Aperibé há uma 

grande política que gira em torno do poder do chefe local, uma das principais atribuições ao  

fenômeno coronelista. Embora a conceituação completa do fenômeno determinada por Leal 

(1997) nem sempre adeque-se completamente à nossa atual realidade política, resquícios 

dessas atribuições nunca deixaram de existir. Desde a segunda reeleição (1996),  já vemos um 

grande número de vereadores se reelegendo; das 9 cadeiras disponíveis, 6 continuaram a ser 

ocupadas por candidatos reeleitos. Nas eleições de 2000, a falta de rotatividade ainda fica 

mais evidente: apenas 2 cadeiras são ocupadas por candidatos eleitos pela primeira vez; 4 

candidatos ocupavam as cadeiras já pela terceira vez e três pela segunda vez.  

Nas eleições de 2004, entram 4 novos vereadores, dentre eles Margareth Foguetinho, 

primeira dama da cidade, casada com o prefeito eleito Paulo Fernando Dias, o Foguetinho, 

também tornando a primeira mulher vereadora do município. Do total, 2 vereadores já 

encaminhavam para o quarto mandato enquanto os 3 restantes já estavam no terceiro 

mandato. Nesta eleição, a cidade escolheu para prefeito Paulo Fernando Dias (PL), o 

Foguetinho. O candidato ganhou as eleições por uma vitória esmagadora contra o adversário 

Waldemar Linhares Duarte
16

, o qual era comparado a um “forasteiro”, pois o candidato viveu 

muito tempo fora da cidade. Foguetinho também contou com o apoio e ajuda financeira de 

outros prefeitos da região, também já consagrados chefes locais, em um conjunto de 

características tipicamente coronelistas. Neste sentido, vale ressaltar todo o ambiente hostil 

em que a vida política se desenvolve nessas localidades. As brigas desenvolvem-se neste 

cenário público e, ao mesmo tempo, no âmbito pessoal: os problemas dos candidatos são 

explícitos publicamente a fim de contribuir com o enfraquecimento da imagem do candidato 

com maior chance de votos. No jogo político, tudo parece ser válido para vencer a disputa.  

Durante o período de execução do mandato de Foguetinho, o Ministério Público 

havia feito denúncias que revelavam um grande esquema de corrupção
17

 envolvendo o 

prefeito Paulo Fernando Dias e outras lideranças políticas de Santo Antônio de Pádua, como o 

prefeito Luiz Fernando Padilha Leite (o popularmente conhecido Nando Padilha), o ex-

secretário de fazenda Antônio Roberto Daher Nascimento Filho, o ex-procurador-geral do 

município, Hamilton Sampaio da Silva, o ex-presidente da Caixa de Assistência 

                                                           
16

 Segundo a polícia, morto em 2009 por engano ao sair da fazenda Pedra Lisa do ex-deputado Josias Quintal em 

Santo Antônio de Pádua na noite de 26 de junho com dois tiros na cabeça. Disponível em: 

http://santoantoniodepadua.blogspot.com.br/2009/11/caso-waldemar-duarte-policia-prende.html 
17

 Disponível em: http://extra.globo.com/noticias/rio/operacao-do-mp-prende-envolvidos-em-desvio-de-dinheiro-

publico-em-padua-aperibe-290254.html 
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Previdenciária de Aperibé, Lupércio Rodrigues, e dois adovogados, Paulo Fernando Martins e 

Enilda de Oliveira da Fonseca. Ao todo foram emitidos nove mandatos de prisões.  

Consequentemente, a cidade vivia num clima de caos político e abandono. Obras 

foram paralisadas, funcionários ficaram meses com salários atrasados. Sem ter condições de 

arcar com os gastos públicos, cada vez mais Aperibé vivia tempos sombrios. Por fim, o 

mandato de Foguetinho foi cassado e quem terminou a gestão foi a vice-prefeita Ivete 

Gregório. A insatisfação com a administração municipal era nítida nos eleitores, o que 

impulsionou mais ainda os boatos que o candidato a prefeito da cidade em 2008 seria o 

médico “Doutor” Flávio (Flavio Gomes de Sousa) e no que resultaria sua reeleição em 2012.  

Nas eleições de 2008, há uma rotatividade maior das cadeiras e 6 novos vereadores 

elegem-se. Desses, temos a segunda mulher na composição da Câmara, Tilda Manhães, eleita 

pelo PT, um dos poucos partidos de esquerda a compor o quadro geral das eleições 

municipais. O candidato Inácio Zanata (PDT) se reelege como presidente da Câmara de 

vereadores pelo maior número de votos e o candidato Pedro Paulo Ferreira Pena (PR) ganha, 

pela quinta vez consecutiva a reeleição a vereador. 

Após escândalos eleitorais em 2012 envolvendo o prefeito Flávio Gomes (PSB), a 

primeira dama e secretária de assistência social do município Daiana Vogas e o vice-prefeito 

Adimilson Jorge (PR) anunciaram em uma entrevista a uma rádio local que iriam renunciar 

seus cargos, já que tiveram seus mandatos estavam cassados desde a posse em 2013 e 

governavam por meio de uma liminar, também cassada em agosto de 2015 pelo TSE. Eles 

ainda permaneciam no cargo, pois a Câmara de vereadores não havia sido notificada, 

adiantandam-se para não saírem “derrotados” judicialmente.
18

 A partir de então, o ex-

presidente da Câmara de vereadores assume o cargo de prefeito da cidade.
19

 Com todo o 

conflito que a cidade ainda se encontrava até o final do ano passado, não era de se esperar um 

resultado eleitoral diferente este ano: Flávio Diniz (PP), o popularmente conhecido Dezoito, 

disputa as eleições municipais contra o empresário Vandelar Dias (PSDB) e vence.
20

  

A renovação do  quadro político da cidade parece não contribuir para uma melhoria 

de condições de vida pública. Os problemas de escândalos com abuso de poder público e 

financeiro sempre são denunciados, os votos de cabresto continuam aprisionando uma parcela 

da popúlação que depende diretamente dos serviços prestados pelos chefes locais – tanto 

                                                           
18

 Disponível em: <http://itaperunanews.com.br/site/2013/05/23/cassado-o-diploma-do-prefeito-de-aperibe/> 
19

 O prefeito estava atuando por meio de uma liminar judicial que foi cassada. Era questão de tempo até a 

Câmara de Vereadores ser comunicada e cassar definitivamente o mandado de prefeito de Aperibé. Flávio 

preferiu renunciar o cargo. Disponível em: <http://www.diarionf.com/noticia-238/prefeito-de-aperibe-se-

antecipa-e-renuncia> 
20

 Disponível em: <https://www.eleicoes2016.com.br/dezoito-pp/> 
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diretamente no setor privado, quando contrata o eleitor para o trabalho na sua empresa, quanto 

indiretamente quando promete cargos públicos aos eleitores caso ganhem. Tudo é válido e a 

palavra do candidato é tida como promessa, mesmo nas promessas de campanha que ao 

menos competem ao candidato promover. A política coronelista parece se renovar eleições 

após eleições e os chefes locais sempre permanecem no poder por meio de votação direta, 

democraticamente.  

 

3.3 - Homens de prestígio: as características gerais dos chefes locais 

Por Aperibé ser uma cidade com uma população pequena, poucos votos são capazes 

de eleger um vereador. Em alguns casos, há vereadores com menos de 5% dos votos válidos 

que conseguem se eleger. Os nomes de campanha também chamam a atenção: os candidatos 

não se preocupam em fornecer para a campanha eleitoral seus nomes verdadeiros e grande 

parte deles usa alguma referência para situar o eleitor de quem se trata, ou qual o valor de 

prestígio por trás do nome de divulgação, por exemplo.  

Lembro-me que durante toda a campanha política do prefeito Flávio, o discurso que 

mais sensibilizava as pessoas era que a saúde do município estava abandonada, filas enormes 

formavam-se nos corredores dos hospitais e como o povo de Aperibé não merecia passar por 

isso. Por sua vez, a credibilidade que o peso do “doutor” passava, fez com que Flávio 

ganhasse as eleições numa disputa folgada em relação ao outro candidato. A promessa de 

renovação política em sua campanha o ajudou a chegar na posição de prefeito do município. 

Em 2012, ano de sua reeleição, a vida política do município já andava novamente 

fragilizada como no período de governo Foguetinho. Em 2013, o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) cassou os mandatos do prefeito Flávio (PSB) e do vice prefeito Adimilson Jorge Bom 

(PR).  

É pertinente fazer uma avaliação desses chefes locais, entender quais espaços eles 

circulam, quais são seus eleitores, seu nível de escolaridade, seus partidos, seu status social, 

pois a figura política não se forma apenas com ideiais partidários. A imagem do coronel se 

reforça a medida em que veem nele outras características até de ordem pessoal, muitas vezes.  

Esses vereadores possuem posições públicas privilegiadas.
21

 Alguns são donos de 

grandes fazendas ou empreendimentos dos quais dependem diretamente centenas de 

trabalhadores, estão no campo “ajudando” o pequeno agricultor no período difícil de tempo 

seco (que muitas vezes ocorre pelo próprio coronel que manda atear fogo nos seus grandes 

                                                           
21

 É comum usar os apelidos que são conhecidos publicamente para facilitar a campanha eleitoral. “Doutor 

fulano” associando a imagem do candidato a algo de benefício do eleitorado, por exemplo. 
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terrenos), com sorteios de prêmios, cestas básicas, oferecimento de cargos públicos ou favores 

que sabem que a comunidade precisa. O jogo da barganha corre livremente sem parecer haver 

nenhum desconforto por parte do eleitorado, afinal, a velha política sempre funcionou do 

mesmo modo que funciona hoje.  

Realizando uma busca rápida nas informações prestadas formalmente
22

, é possível 

observar que uma maioria dos vereadores de Aperibé possui um baixo grau de escolaridade. 

Os dados revelam que dos nove vereadores eleitos para o próximo mandato vigente, dois 

possuem ensino médio completo, um possui ensino fundamental completo e seis possuem 

ensino fundamental incompleto. A pesquisa também nos mostra outro fato que desperta nosso 

interesse: mesmo com a baixa escolaridade de mais da metade dos vereadores não se impediu 

de possuir carreiras profissionais satisfatórias. Dos nove vereadores eleitos, dois são 

servidores municipais, três deles trabalham na produção agropecuária, a mesma quantidade se 

declara comerciante e um deles possui uma empresa de médio porte.  

Esses “homens de prestígio”, embora não sejam ricos, possuem uma condição 

financeira mais estável que o restante da comuna e mesmo que não detenham considerável 

fortuna, são vistos como ricos pela maioria que vive na mais extrema pobreza.Neste sentido, 

os elementosdo fenômeno descrito por Leal (1997) conectam-se: os interesses das elites 

adequam-se às regras do jogo democrático afim de sempre conseguir seus interesses 

privativos.  

Se antes o coronel deveria possuir uma quantidade considerável de terras, muitos 

empregados em suas fazendas, ter o prestígio social e confiança do povo, pouca coisa mudou. 

Hoje o chefe local não é um latifundiário mas ainda, em grande maioria, preservam fazendas e 

outros imóveis herdados por seus pais, também políticos. Essa cadeia política é bem definida 

por Leal (1997). De toda ordem dentro do jogo democrático há aqueles fatores de ordem 

pessoais que se misturam com o mundo público e separá-los torna-se inviável. Desde arranjar 

um emprego na prefeitura para um conhecido a realmente seguir a regra de “negar pão e 

água ao adversário” (LEAL, 1997, p. 60). O paternalismo é observado tanto em municípios 

grandes quanto os pequenos. Talvez se expressa melhor em cidades pequenas, com um 

número reduzido de eleitores, pois é mais fácil estar ligados ou conhecer pessoas ligadas à 

essas lideranças políticas.  

                                                           
22

 Omitir bens pessoais é uma outra característica usada com freqüência pelos políticos no Brasil em geral: sabe-

se que os bens e patrimônios do político somam mais do que mostram as declarações, porém legalmente não há o 

que possa ser feito. Ou quando há ilegalidade, parece haver um certo encobrimento das partes responsáveis por 

punições eleitorais certamente por também o sistema judiciário estar subordinado ao mando dos coronéis. 
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Na prática, funciona da seguinte forma: se um candidato a prefeito de uma pequena 

cidade é também médico, por exemplo, o discurso de sua campanha certamente será voltado 

para a precarização da saúde pública, ele falará sobre os novos leitos que serão 

disponibilizados em sua gestão, e podem prometer até o que não cabe à eles como prefeito 

realizar. É através desse discurso, de “bondade” e apadrinhamento com o seu eleitorado, que 

o típico “homem bom” ganha prestígio e confiança do seu eleitorado.  

Dessa maneira, com promessas infindáveis durante a campanha, assim que o chefe 

local é eleito, ele trata de empregar o maior número de servidores possíveis para cargos 

administrativos\municipais dos mais diversos possíveis. O filhotismo é um fator importante 

para a desorganização da vida pública já que durante suas campanhas a maioria desses 

políticos prometem cargos municipais sem a mínima instrução necessária para tal. 

O sucateamento dos serviços geram prejuízos tanto nos cofres públicos (pois há de se 

notar também o uso dos bens e serviços do município para uso próprio ou para atender aos 

pedidos de algumas pessoas) como também para a vida coletiva. Ainda é comum notar os 

agradecimentos que alguns prefeitos e vereadores recebem por terem providenciado o 

calçamento da rua, ou terem feito saneamento básico. Falta em todos os cidadãos, 

primeiramente, conhecer quais são os seus direitos previstos na constituição e quais deles são 

de responsabilidade do prefeito e vereadores. 

Assim, torna-se fácil entender o motivo da troca de favores entre os chefes locais 

para seus eleitores: em troca dos serviços prestados pelo homem bom, nada mais justo que 

devolver o favor nas urnas, votando no político que tenha lhe ajudado, ou ajudado sua família 

ou ainda votar em políticos desconhecidos por indicação desse chefe local. Há nisso tudo 

[...] uma ética especial: como os compromissos não são assumidos à base de 

princípios políticos, mas em torno de coisas concretas, prevalecem par uma ou para 

poucas eleições próximas. Quando vê a necessidade de mudar de partido (o que 

significa geralmente aderir ao governo), o chefe local – ou o “coronel” – retarda o 

seu pronunciamento. Se sofreu alguma desconsideração pessoal, ou deixou de ser 

atendido em pretensão que reputa importante, já tem aí o motivo da ruptura, porque 

o cumprimento de sua prestação no acordo não foi correspondido pelo chefe a quem 

emprestou apoio eleitoral. Quando não houver tais motivos, não lhe faltará o grande 

argumento: não tem direito de impor aos amigos o sacrifício da oposição. E esse 

argumento, que pode ser insincero, é em substância verdadeiro e procedente, porque 

o primeiro dever do chefe local é alcançar a vitória, o que significa obter para sua 

corrente o apoio da situação estadual (LEAL, 1997, p. 62). 

Para um maior alcance do poder do coronel, fazer alianças políticas maiores, como o 

Governo Estadual, por exemplo, fortalece suas próprias alianças. Estar em parceria com o 

Governo Estadual e Federal significa arrecadar mais benefícios para sua cidade que a cidade 

vizinha por ter sido oposição ao Governo das duas esferas. Assim, a lógica que segue nos 
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municípios também é empregada nas outras esferas de maior proporção da vida pública. Ou 

seja, a democracia da forma que conhecemos, estabelece um conjunto de regras de quem está 

autorizado a tomar decisões coletivas dotados dos respectivos procedimentos de acordo com 

as regras estabelecidas democraticamente 

 

3.4 - O direito à cidadania 

Não é possível afirmar que todos participam, pois há em todo acordo o conjunto de 

regras para a sua execução. É certo que nenhuma sociedade está livre de desigualdades 

sociais, políticas e econômicas (BOBBIO, 1986). Mas, em grande escala, algumas dessas 

desigualdades tornam-se agudas e crônicas.  

Para delimitar o mapa da desigualdade no país é preciso estar a par que o começo da 

década de 1930 marca também o começo da acumulação de capital e uma política liberal afim 

de uma intervenção do Estado na vida econômica. Essa afirmativa contribui para reforçar a 

idéia que todos os esforços estavam voltados para o estímulo da industrialização e a 

diferenciação econômica nacional. Santos (1979) afirma que 

a prevalência ideológica do laissez-faire, é portanto restrita à área urbana da 

sociedade, cujas relações econômicas e sociais deveriam pautar-se pelos princípios 

que regeram as organizações sociais européias no período que vai do início da 

industrialização às primeiras leis de regulação social (SANTOS, 1979, p. 72). 

Embora a elite tenha se orientado pelos princípios ideológicos do “laissez-faire”, a 

hegemonia desta ideologia teve um prazo de vida curto no Brasil, estando apenas restrito as 

áreas urbanas. O resultado foi um rompimento com essa ideologia já no começo da década de 

1930 pela preocupação com a instabilidade monetária. Neste sentido, 

a resposta repressora do laissez-faire brasileiro, que já mencionamos, era ao mesmo 

tempo inevitável e suicida. Inevitável em razão da rigidez ideológica da elite e da 

estrutura dos recursos disponíveis, e suicida em virtude da impossibilidade de 

garantir a acumulação pela pura e simples via da coação. Tornava-se indispensável 

uma mudança na composição da elite, ou pelo menos, em parte dela, que permitisse 

a renovação do equipamento ideológico com que se enfrentava o problema da ordem 

econômica e social, em primeiro lugar, e como corolário, que se alterassem as 

normas que presidiam o processo de acumulação e as relações sociais que aí se 

davam (SANTOS, 1979, p. 74). 

Para além da esfera da acumulação, há também a esfera da igualdade, ou seja, da 

cidadania. Os direitos iguais que a democracia oferece, mas na prática, há o que Santos (1979) 

descreve por cidadania regulada: 

Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se 

não em um código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação 
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ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação é definido por norma legal. 

Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se 

encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em 

lei. A extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas profissões e-

ou ocupações, em primeiro lugar, e mediante ampliação do escopo dos direitos 

associados a estas profissões, antes que por expansão dos valores inerentes ao 

conceito de membro da comunidade. A cidadania está embutida na profissão e os 

direitos dos cidadãos restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo 

produtivo, tal como reconhecido por lei (SANTOS, 1979, p. 75). 

Essa associação entre a cidadania e o trabalho vai proporcionar uma ligação entre o 

conceito de marginalidade e o mercado informal.
23

 A pressão por parte desses trabalhadores 

“não oficiais” era da regulamentação de suas categorias de trabalho. Essa brecha sobre a 

ideologia laissez-fairiana permitia,“[...] ao mesmo tempo, a criação de um espaço ideológico 

onde a ativa interferência do Estado n vida econômica não conflita com a noção, ou a 

intenção, de promover o desenvolvimento de uma ordem fundamentalista capitalista” 

(SANTOS, 1979, p. 75). 

 

3.5 – A cidadania limitada 

Sabe-se que a noção de “democracia para todos” não é plenamente executada em 

nosso sistema político. Seja pelas próprias regulamentações legais, como idade mínima, ou o 

voto facultativo, ou então a obrigatoriedade de estar no lugar exato da votação, entre outros, o 

fato é que não se pode afirmar que todos os cidadãos participam efetivamente da democracia.  

Os últimos 52 anos foram marcados pelo golpe militar e a luta pela retomada da 

democracia. No livro de Wanderley Guilherme dos Santos, escrito dois anos antes do sombrio 

ano de 1964, o autor explicita o que caracteriza um golpe e quais são as motivações para ele. 

Segundo ele,  

Quando o povo se organiza, e sai às ruas, ou mesmo quando sai às ruas 

desorganizadamente, em defesa das riquezas nacionais, a quem pode incomodar um 

movimento dessa natureza? – Evidentemente que o povo nas ruas por um objetivo 

dessa espécie só pode ser inconveniente àqueles que têm como meio de vida a 

malversação das riquezas nacionais, a esses e a ninguém mais. Ora, esses constituem 

a absoluta minoria da população brasileira, de onde se conclui sem dificuldade que, 

no exemplo considerado, a manifestação do povo se faz a favor da maioria da 

população e contra a pequena minoria que vive da traição à maioria (SANTOS, 

1962, p. 3). 

A cidadania se faz via regulamentação de novas profissões e os direitos dos cidadãos 

restringem-se “aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo” (SANTOS, 1986, p. 

75). Ou seja,  nessa lógica mercantil, a cidadania existe para aqueles que produzem. 

                                                           
23

 Não somente os desempregados estão inclusos nessa categoria. Entram também os subempregados e os 

empregados instáveis (SANTOS, 1979, p. 75). 
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3.6 – Os sistemas eleitorais 

Os sistemas eleitorais são caracterizados pelo modo e meios nos países de instituição 

democrática que constituem seus poderes legislativo e executivo.Partimos da premissa que 

um político sempre saberá sobre o funcionamento dos sistemas eleitorais assim como as 

normas para benefício próprio e dos seus comparsas. Os políticos no geral sempre entendem 

mais sobre política e leis que os eleitores. Não por interesse em benefício do povo, mas para 

conseguir, através das leis e arranjos políticos, atingir seus objetivos.  

Jairo Nicolau (2004) no livro Sistemas Eleitorais discute duas regras diferentes para 

eleição municipal. Em cidades com população inferior à 200 mil eleitores, caso de Aperibé, 

que compreende aproximadamente 8.764 eleitores segundo o Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE), ocorre apenas um turno, enquanto nas outras, as eleições seguem dois turnos. Para 

Jairo Nicolau, esse sistema de diferença entre cidades que participam da política com apenas 

um turno, diferente das que tem população superior à 200 mil, que participam da campanha 

eleitoral por 2 turnos, no sistema de um “turno a tendência é que menos candidatos 

concorram, pois os partidos têm apenas uma disputa para negociar as alianças, e os eleitores 

utilizem com mais freqüência o voto útil” (NICOLAU, 2004, p. 9). Isso facilita os jogos 

políticos para os candidatos já que o eleitor tem apenas a chance de um voto, ele escolhe o 

candidato com mais chance de vitória. 

Pensar sobre os sistemas políticos é uma tarefa que requer compreensão, já que  

Em todas as eleições há regras previamente definidas para distribuir os cargos em 

disputa. Um partido com um determinado percentual de votos terá diferente fração 

de poder, de acordo com o sistema eleitoral utilizado. Por exemplo, em uma eleição 

realizada segundo o método proporcional, um partido que tenha recebido 10% dos 

votos provavelmente teria algo próximo desse percentual de cadeiras no legislativo. 

Mas em uma disputa pela regra majoritária dificilmente esse partido elegeria o seu 

representante. Por isso, compreender como cada uma dessas regras funciona é 

fundamental (NICOLAU, 2004, p. 10). 

Jairo Nicolau (2004) indica sobre a maioria comum de todo o eleitorado não 

conhecer a fundo as regras do sistema político; poucos são aqueles que sabem calcular o 

quociente eleitoral a ser usado para precisar a quantidade de cadeiras políticas os partidos 

poderão desempenhar. Também não passa pela cabeça do cidadão questionar sobre como o 

jogo democrático funciona em outros países e como o cálculo pode ser feito de outras formas, 

já que uma família que vive necessitando de itens básicos para sua sobrevivência (como 

brindes doados pela Secretaria de Promoção Social, ou bens públicos que deveriam ser 
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ofertados gratuitamente pelo Estado) sempre será grata aos favores concedidos e não se 

negará em retribuir a gentileza.  

Há nisso tudo interesses maiores por parte das classes dominantes e não querem que 

saibam como funciona a fundo as regras do jogo. É mais rentável para o político viver 

explorando seu extenso curral eleitoral, prestando serviços como forma de coerção e 

dominação, pois assim ele é capaz de assegurar seus objetivos privados. Com isso, as classes 

mais pobres nunca conseguem se livrar dos favores prestados e sempre são levados a retribuir 

a infinidade de favores com a única moeda capaz de pagar o suficiente para tal: o voto. 

Essas camadas mais baixas da sociedade brasileira vivem no eterno ciclo de pobreza 

causado principalmente pelo interesse sedento das elites pautado por privilégios. Em suas 

casas não há saneamento básico, são indivíduos majoritariamente analfabetos, não possuem 

escolas equipadas, nem saúde básica, nem nenhum outro direito previsto na Constituição, não 

estão preocupadas se quem ganhará o jogo democrático será o candidato A ou o B, pois há 

nelas interesses reais que os políticos exploram para ganhar votos. Dar o peixe para matar a 

fome parece ser mais rentável que ensinar a pescar.  

Dessa forma, quanto mais limitados forem os recursos de assistência básica, saúde, 

educação e promoção da cidadania mais dependentes as pessoas se tornarão de quem lhes 

garante tais recursos. Eis aqui uma forma antiga de perpetuação dessa política coronelista 

mesmo após décadas do fim dos coronéis da antiga Guarda Nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A “falta de espírito público” apontada por Leal (1997) se acrescenta a outros 

problemas de ordem democrática. O Brasil é um país desigual social e economicamente. A 

camada mais densa de toda a população vive em situações ainda precárias de moradia. De 

acordo com o Censo de 2010, mais de 6% da população do país, o equivalente a quase 12 

milhões de pessoas, vivem em “aglomerados subnormais”, nome designado pelo IBGE para 

referir-se às zonas periféricas.
24

 Esses aglomerados surgem como uma resposta da parcela 

populacional que sofre com a falta de moradia: são obrigados a habitarem lugares menos 

valorizados pelo setor imobiliário, essas regiões crescem carentes do básico (saneamento, 

transporte, escola, saúde assistida e tantas outras políticas públicas). Diante disso, como 

exigir conscientização política de pessoas que ainda lutam para terem direito à 

saneamento básico, por exemplo? 

O problema da desigualdade no Brasil parece ser algo enraizado, culturalmente 

disseminado e sistematizado pela elite que sempre adequa-se às novas “regras democráticas” 

para a sua permanência seguindo a lógica de interesse privado usando o dinheiro público. 

Nessa forma de dominação, é fácil entender a verdadeira gratidão que as pessoas sentem ao se 

depararem com o típico “Homem bom” descrito por Leal (1997). É na figura do chefe local 

que se espelha a imagem de esperança para a resolução dos problemas.  

Vimos em Leal (1997) que a política coronelista se estendeu durante o período 

Republicano com os coronéis da Velha Guarda Nacional e foi se alastrando após a revolução 

de 1930, onde a principal tarefa era desmontar a máquina regida por esses coronéis que se 

aproveitavam da miséria do eleitorado para trocar serviços básicos por votos. Com as 

mudanças em vigor no jogo democrático, parece haver também uma nova formação de 

coronéis, apresentando a mesma descrição apresentada em Leal (1997) com as características 

do fenômeno coronelista: os casos de corrupção ativa, abuso de poder público e financeiro, 

caixa 2, entre outras, ainda constituem o elemento de confusão que há na máquina pública 

entre o dinheiro público e o privado. Com o avanço da oportunidade de educação superior em 

crescimento no Brasil nos últimos anos, é um equívoco encaixar o novo coronel em um 

padrão ultrapassado desmontado a tempos pela República velha; o novo coronel possui ensino 

superior na maioria das vezes, não se trata de um agente ignorante e desconhecedor do jogo 

                                                           
24

 Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdfhtt

p://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/aglomerados_subnormais_informacoes_territoriais/d

efault_informacoes_territoriais.shtm 
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de poder; ele também ocupa outros lugares de prestígio socialmente, o chefe local pode ser 

um médico formado, ou um advogado, ou ser neto de algum coronel, por exemplo. 

Aperibé corresponde a uma pequena amostra das cidades menores pelo Brasil. 

Embora o município tenha menos de 25 anos de emancipação, ainda que este processo tendo 

sido realidado após os primeiros passos de uma democracia que emerge no país após o períofo 

sombrio do golpe de 1964 - a nova reestrutura democrática não conteve os avanços do 

clientelismo neste município brasileiro e só constitucionalizou a utopia de igualdade social e 

econômica não vivenciada na prática. 

O quadro político dos vereadores embora se renove a cada eleição municipal não se 

reformula em essência. Os vereadores, prefeitos e vice- prefeitos seguem com suas práticas 

autoritárias e clientelistas e assumem o papel de agentes do poder público, visto que sem a 

permissão desses chefes locais, poucos recursos são viabilizados.  

Finalmente, a partir da pesquisa bibliográfica feita para a realização deste trabalho e 

tomando por base o fato de que o mesmo toma como base empírica os fatos que acontecem 

diariamente, afirmo que o espírito coronelista ultrapassou décadas e acompanhou toda nossa 

conjuntura política, muitas vezes tido como normal ou misturando-se a nossa rotina de uma 

forma tão enraizada que passa despercebida aos nossos olhos. Os bens privados misturam-se 

aos bens públicos como um nó cego – é impossível separá-los depois que juntam-se. E com a 

perpetuação desse sistema perverso, - que incluiu o sistema de troca de favores, voto de 

cabresto, filhotismo e clientelismo, o espírito coronelista ultrapassa a ordem do tempo e 

assume de tempo em tempo uma nova forma que corresponde, em alguma medida, ao ideal 

democrático em vigor. Se mesmo após o processo de redemocratização ainda há elementos 

fortes presentes em nossa cultura política, talvez agora seja a hora de repensar a forma atual 

de democracia adotada em nossa sociedade para assim, talvez futuramente pensar em um país 

mais justo e igual para todos. 
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