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RESUMO 

 

O trabalho de dissertação centra-se na análise e intepretação de contextos eleitorais 

municipais, com ênfase na sua produção simbólica e cultural, realizado em Araripe, município 

localizado na região do Cariri, sul do estado do Ceará. Elegeu-se como recorte de pesquisa os 

processos de campanhas eleitorais de 2008 e 2012, conforme o próprio calendário eleitoral 

brasileiro, assim como também, o momento desencadeado pelo processo de cassação do 

mandato do prefeito eleito no pleito de 2012. A investigação situa-se no campo temático 

denominado Antropologia da Política, da qual parte a perspectiva de que a campanha eleitoral 

constitui-se como ritual simbólico, portanto, possível de ser interpretada pela ótica da cultura. 

Para tanto, a pesquisa se apoia teórico-metodologicamente na categoria analítica “Tempo de 

Política”, desenvolvida por Palmeira e Herédia (1997) e evidência uma forma bastante 

particular de se pensar a política a partir das crenças e sentimentos vivenciados e partilhados 

durante o ritual de eleição. Nesse sentido, cada um dos capítulos que compõe a dissertação, 

apesar de se referirem a momentos bastante situados dentro do contexto político local, 

encontra-se interligado aos demais por fios de significados que foram sendo tecido durante o 

processo de construção da pesquisa, assim como também foi o próprio cotidiano produzido 

pelo momento eleitoral. Todo o trabalho realizado se apoia no método conhecido nas Ciências 

Sociais, em especial, na antropologia, por observação participante. Assim como foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas e análise de material de campanha, produzidos e 

postos em circulação tanto no âmbito da vida prática como no espaço virtual (internet). Como 

resultado relevante, a investigação apresenta a discussão acerca da produção de identidades 

políticas produzidas durante os momentos eleitorais, verificadas a partir das categorias “pé 

branco” e “pé roxo”, espécie de identidade móvel (HALL, 2011), requeridas durante disputas 

políticas, como forma de distinguir, portanto, os grupos políticos. Considerando o contexto 

local, observou-se ainda o aspecto personalista da política e, por conseguinte, analisou-se o 

processo de ressignificação da prática política a partir da inserção de novas mídias sociais, de 

maneira que, a partir do trabalho de investigação empírica, pode-se considerar que a inserção 

de novos elementos (novas mídias sociais) nos processos eleitorais tem transformado 

significativamente a prática política e transformado, portanto, o “Tempo da Política”, que na 

condição de conceito eminentemente cultural tem se modificado na proporção em que a 

cultura se constrói como prática simbólica. 

 

Palavras-chave: Tempo de Política. Identidades Políticas. Araripe. 



ABSTRACT 

 

This assignment focuses on the analysis and interpretation of municipal electoral contexts, 

emphasising on its symbolic and cultural production held in Araripe municipality located in 

the Cariri region, Ceará. Where we have developed the research cut in electoral campaigns 

processes of 2008 and 2012, as the very Brazilian electoral calendar, as well as at the time 

comes in the Mayor's office impeachment process elected in the 2012. Election Research 

aimed in the subject field, called, anthropology of politics, which of the view that the election 

campaign was established as symbolic ritual, therefore, it can be interpreted from the 

perspective of culture. Therefore, the research is based on theoretical and 

methodological analytical category "Politics of Time", developed by Palmeira and Heredia 

(1997), a concept which evidence a very particular way of thinking politics from the beliefs 

and feelings experienced and shared during the election ritual. In this sense, each of chapters 

that make up the dissertation, although they refer to quite moments situated within the local 

political context are connected to the other by threads of meaning that have been woven 

during the research building process, and so is the everyday itself produced by election time. 

All the work done is based on the known method in the Social Sciences, especially in 

anthropology, by participant observation, interviews and campaign material analysis, 

produced and circulated, both in the practical life as in virtual space (internet). The research 

shows how relevant result, the discussion about the production of identity politics during 

election times, verified from the categories "white feet" and "purple feet", a sort of mobile 

identity (Hall, 2006), required during political disputes, as a way to distinguish therefore to 

differentiate groups. There was also the personalist aspect of policy, considering the local 

context. Then, it has consequently analyzed the reframing process of political practice from 

the inclusion of new social media. So that from the empirical research work can be considered 

that the inclusion of new elements (new social media) in the electoral process has 

significantly transformed the political practice, therefore, become the "Time Policy" that the 

concept of condition eminently cultural has changed to the extent that culture is built as a 

symbolic practice. 

 

Keywords: Politics of Time. Political identities. Araripe. 
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1. INTRODUÇÃO E PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Os processos de campanhas eleitorais se constituem como um tema de estudo 

fundamental às Ciências Sociais. Neste trabalho, entretanto, tomou-se como norte as 

discussões realizadas pelas pesquisas no campo da Antropologia da Política, tendo como 

referência as pesquisas realizadas no Brasil a partir de 1990, que por meio de uma perspectiva 

interpretativa procuraram compreender a política a partir de sua construção e produção 

simbólica, isto é, da cultura.  

Tal perspectiva, de análise da política como prática e produção simbólica, foi o que 

norteou a construção dessa pesquisa de mestrado, que se apresenta, antes de tudo, como uma 

ampliação acerca de uma discussão teórica e aprofundamento do campo empírico de outras 

pesquisas antes realizadas, cujo objetivo centrou-se na interpretação de seus significados a 

partir de um estudo empírico, realizado em Araripe, município da região do Cariri cearense, 

localizado no sul do estado do Ceará. 

Araripe é um município relativamente pequeno, situado entre os municípios de 

Potengi e Campos Sales, com uma população de 20.685 habitantes, segundo o censo do IBGE 

de 2010, e uma área territorial equivalente a 1.099, 933 Km²
1
, distribuída entre a sede e seus 

quatro distritos: Alagoinha, Brejinho, Pajeú e Riacho Grande e seus respectivos sítios. 

Sua população divide-se entre aqueles que moram na zona rural e sobrevivem 

basicamente da agricultura - plantação de feijão, milho, mandioca, além da criação de gado, 

porcos e galinhas - e aqueles que moram na zona urbana, sobrevivendo do trabalho no 

comércio, serviço público e aposentadoria, ou ainda, que moram na zona urbana, mas que 

também trabalham e sobrevivem da agricultura e pecuária praticada nas terras que localizadas 

nos arredores da cidade. 

A origem de seu nome, Araripe, vem do tupi-guarani e significa: ara (dia, tempo, 

mundo, claridade), ari (o começo ou o nascimento) e pe (em lugar, onde), o que significaria 

"lugar onde começa o dia". Sua denominação original era "Brejo Grande" ou "Brejo Seco", 

                                                           
1
 Dados disponíveis no site do IBGE. Disponível em: 

http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?lang=&codmun=230130&search=ceara|araripe. [Acesso em 

10/04/2015]. 

http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?lang=&codmun=230130&search=ceara|araripe
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passando a ser reconhecido como "Araripe" a partir da criação da Lei Provincial de nº 2.172, 

datada de 23 de agosto de 1889
2
. 

Quanto aos aspectos apresentados, a localidade estudada não difere muito de outros 

municípios da mesma região. Dessa maneira, fazer uma investigação acerca das práticas e 

significados da política em um contexto como Araripe, sem nenhuma pretensão de fazer 

generalizações sobre as relações sociais analisadas, é uma contribuição relevante para a 

contrução de reflexões científicas sobre como a política é vivenciada em cidades interioranas 

do Ceará e também do Brasil. 

Para analisar essa experiência prática da política, tomei como campo empírico 

Araripe, elegendo como recorte analítico os processos eleitoriais de 2008, 2012 e a conjuntura 

política local desencandeada a partir do resultado eleitorial das últimas eleições municipais. 

Inserir o cenário político que foi sendo produzido após o resultado eleiotoral sugiu 

como necessidade de se buscar compreender os entrelaçamentos entre um momento anterior 

(eleição de 2012) e as novas relações construídas na e pela conjuntura política local. 

Na condição de pesquisadora, eu não poderia desconsiderar aquilo que me 

apresentava o campo observado. Pelo contrário, fora esse um momento excepcional para a 

contrução da pesquisa e que viria a me proporcionar a analise de elementos fundamentais 

acerca das práticas e significados da política, os quais eu estive determinada a compreender. 

Dessa forma, se do ponto de vista do projeto de pesquisa eu não havia planejado 

construir tal reflexão, do ponto de vista do campo prático era quase impossível não ser 

contagiada pelo que acontecia no contexto investigado. Tal situação remete a algo importante 

acerca da reflexão do trabalho científico, que é a ideia de que a proposta de investigação nem 

sempre obedece ao que em um momento anterior ao trabalho de campo se construiu enquanto 

esboço. Até porque a pesquisa é sempre um processo também movido por surpresas e, 

portanto, o campo investigado nortea o trabalho do pesquisador e direciona a pesquisa. 

Difícil seria enumerar quantas vezes eu fui surpreendida pelo campo das relações 

observadas. Entretanto, a partir dessa experiência, o que posso afrmar, é que a pesquisa, no 

seu sentido mais profundo, torna-se significativa quando ela consegue surpreender o próprio 

pesquisador. Eis que eu mesma fui surpreendida. 

Retomando o que discutia acerca da construção da pesquisa, relembro que a 

delimitação do campo e do próprio recorte possui implicações sobre minha própria biografia e 

trajetória acadêmica, que acredito ser possível de ser percebida no decorrer de toda esta 

                                                           
2
Ver Carvalho, 2011. 
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apresentação textual. Implicações estas que tomo como mais um recurso para sua realização, 

uma vez que compreendo que a proximidade com o campo e com o próprio tema não se torna 

um impecílio à investigação científica. Não quando, metodologicamente, temos consciência 

das nossas proximidades e distâncias com o campo de relações investigadas. 

 

 

1.1. Das implicações com o tema de pesquisa 

 

 

O tema de pesquisa e a discussão que aqui são apresentados resultam do confronto 

entre a prática já experimentada pelas primeiras observações realizadas e uma série de 

questões teóricas construídas ao longo de minha formação como cientista social. Nesse 

sentido e num esforço de construir um trabalho que possibilite uma compreensão sobre o 

percurso da proposta aqui realizada, é imprescindível caracterizar e “territorializar” o campo 

de estudo. Para tanto, pontuarei questões chaves para a compreensão de como esse trabalho 

foi se delineando. 

Denomino de campo não só o lugar físico no qual o estudo se realiza, ou seja, o 

município de Araripe, mas, em especial, as relações sociais produzidas em contextos de 

disputas eleitorais durante os anos 2008 e 2012, episódios em que estive presente na cidade 

sob duas condições fundamentais: como filha de moradores de Araripe e, portanto, assim 

como os meus pais, também eleitora do município; e como aluna da graduação em Ciências 

Sociais, residente na cidade de Juazeiro do Norte - CE. 

Importa observar essas questões porque foi exatamente quando eu saí da cidade de 

Araripe para fazer o curso de graduação, este que me colocaria em contato com uma série de 

leituras e discussões no campo da Antropologia, Sociologia e Ciência Política, e a partir do 

qual eu sou impulsionada a enxergar a realidade a minha volta de forma diferente. 

Foi o que aconteceu quando, em 2008, ao acompanhar o processo eleitoral municipal 

em Araripe, passei a desnaturalizar aquilo que, de certo modo, me era tão comum. Se a 

pesquisa social se dá pelo estranhamento, pelo dar-se conta do desconhecido, posso afirmar a 

partir do meu lugar na pesquisa que foi naquela ocasião que me veio uma série de 

questionamentos, os quais não seriam possíveis se não fosse a minha formação como cientista 

social. 

Vale registrar o que observou Gilberto Velho (1978) acerca da discussão sobre 

pesquisar o familiar ou o exótico. Para ele, a “realidade”, próxima ou distante, sempre é 



15 

 

filtrada por determinado ponto de vista do pesquisador. Portanto, ela é percebida de maneira 

diferenciada dependendo da proximidade ou distanciamento. Com isso ele não está 

proclamando a falência do rigor no estudo científico da sociedade, mas alertando para a 

importância de percebê-lo enquanto objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre 

interpretativa. 

Deve-se considerar isso como fundamental, isto é, relativizar as noções de distância e 

objetividade, que, segundo o antropólogo, permite-nos observar o familiar e estudá-lo sem 

paranoias acerca da impossibilidade de resultados imparciais ou neutros. 

Nesse sentindo, os elementos que me implicam a essa temática me levam a refletir 

sobre o fato de que a pesquisa científica não é construída de um instante para o outro, mas 

sim, pelo exercício contínuo de construção e reconstrução do objeto pesquisado, inclusive, 

que se implica com a subjetividade do pesquisador. 

Ainda dialogando com Gilberto Velho, vale tomar de empréstimo as suas palavras, 

entendendo aqui que estou lidando com um objeto de minha familiaridade e que, por esse 

motivo, não se torna menos científico. Dessa forma  

 

o processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos 

capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, 

diferentes versões e interpretações existentes a respeitos de fatos, 

situações. O estudo de conflitos, disputas, acusações, momentos de 

descontinuidade em geral, e particularmente útil, pois ao se 

focalizarem situações de drama social, podem-se registrar os 

contornos de diferentes grupos, ideologias, interesses, subculturas etc, 

permitindo mapeamento da sociedade. (VELHO, 1978, p.132-132). 
 

Compreendendo que estou tratando neste trabalho da interpretação acerca das 

práticas e significados da política, a reflexão de Velho (1978) se torna muito importante, uma 

vez que o contexto analisado é marcado como campo de disputa política, no qual os 

informantes, denominado de “nativos” na antropologia, estão produzindo versões diferentes 

acerca da mesma questão. 

Tais versões indicam, além da seletividade das suas lembranças ou esquecimentos, 

também os seus lugares de fala no contexto pesquisado, conforme analisou Halbwachs 

(1950), acerca dos contextos sociais da memória. De maneira que, por mais que eu tenha 

proximidade com o campo investigado, eu não seria capaz de entendê-lo sem a atividade de 

pesquisa empírica. 

A afirmação de Bourdieu (2012) de que é preciso aprender a pesquisa como uma 

atividade racional e, portanto, sistemática, adverte que não é perca de tempo pensar sobre as 
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técnicas de coleta de dados, ou a escolha de informantes, por exemplo. Conforme a sua 

afirmativa 

 

A atenção aos pormenores de procedimento da pesquisa, cuja 

dimensão propriamente social -- como achar bons informadores, como 

nos apresentarmos, como descrever-lhes os objectivos da pesquisa e, 

de modo mais geral, como penetrar no meio estudado, etc. -- não é 

menos importante, poderá pôr-vos de prevenção contra o feiticismo 

dos conceitos e da teoria, que nasce na propensão para considerar os 

instrumentos teóricos, habitus, campo, capital, etc., em si mesmos, em 

vez de fazer funcionar, de os pôr em acção.  (BOURDIEU, 2012, 

p.27). 

 

A atenção ao que Bourdieu (2012) chama de “pormenores” impede-nos de tratar a 

atividade acadêmica apenas como técnica. 

Importa ainda observar que tais pormenores podem diferenciar-se de uma pesquisa 

para outra, conforme a investidura do pesquisador em realizar uma investigação, considerando 

não só o resultado a que deseja chegar, mas, em particular, o processo implicado com as 

próprias condições da pesquisa. Deve-se considerar, especialmente, que os instrumentos 

técnicos não podem ser separados dos elementos mais teóricos, de tal forma, a não tratar dos 

conceitos teóricos de maneira vazia, isto é, sem conectividade com o campo pesquisado. A 

noção de campo, na definição do próprio Bourdieu 

 

em certo sentido, uma estenografia conceitual de um modo de 

construção do objeto que vai comandar – ou orientar  - todas as 

opções  práticas da pesquisa. Ela funciona como um sinal que lembra 

o que há que fazer, a saber, verificar que o objeto em questão não está 

isolado de um conjunto de relações de que retira o essencial das suas 

propriedades. (Idem, 2012, p.27). 

 

Dando continuidade ao que afirma o autor  

 

[...] é mais fácil pensar em termos de realidades que podem, por assim 

dizer, ser vistas claramente, grupos, indivíduos, que pensar em termos 

de relações. É mais fácil, por exemplo, pensar a diferenciação social 

como forma de grupos definidos como populações, através da noção 

de classe, ou mesmo de antagonismos entre esses grupos, que pensá-la 

como forma de um espaço de relações. (Ibidem, 2012, p. 28). 

 

Dada a importância da conectividade entre teoria e campo, o que para Bourdieu deve 

ser pensado em termos de relações, Peirano (1990), ao escrever sobre o trabalho 

antropológico em “A favor da Etnografia”, afirma que uma boa pesquisa é resultado de um 

trabalho que consegue dialogar teoria e prática. Nesse sentido, cita como exemplo o 
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antropólogo Evans-Pritchard (1937; 2005), que conseguiu realizar pesquisas nesse caráter, 

uma vez que apresenta em seus trabalhos uma combinação teórica na pesquisa em 

antropologia, em um esforço teórico-metodológico de procurar o universal no particular. 

Sobre o exercício de observação do campo, Ruth Cardoso lembra que 

 

Observar é contar, descrever, situar os fatos únicos e cotidianos, 

construindo cadeias de significação. Este modo de observar supõe (...), 

um investimento do observador na análise de seu próprio modo de 

olhar. Para conseguir essa façanha (...), é preciso ancorar as relações 

pessoais em seus contextos e estudar as relações sociais de produção 

dos discursos. Do entrevistador e do entrevistado. (CARDOSO, 2004, 

p.103). 

 

A autora retoma aquilo já enunciado por DaMatta (1978), acerca da pesquisa social 

confrontar subjetividades, a do pesquisador e a do pesquisado. 

Para Peirano (1990), o lugar da pesquisa de campo no fazer da antropologia não se 

limita a uma técnica de coleta de dados, mas é um procedimento com implicações teóricas 

específicas. Nessa mesma linha de pensamento, Pritchard (1937; 2005), nas suas notas no 

final do seu livro “Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande”, afirma que a pesquisa 

depende, entre outras coisas, da biografia do pesquisador, das suas opções metodológicas e 

escolhas teóricas. Isso leva a entender que o trabalho antropológico ou sociológico é uma 

junção entre arte e técnica. 

Assim como a arte, o olhar socioantropológico tece interpretações e, como diria 

Geertz (2010), interpretações de interpretações, desvelando (e não desvendando) os “nós de 

relações” das representações simbólicas nos contextos sobre o qual e no qual o pesquisador se 

debruça. Para ele, a cultura se constitui como teias de significados e a sua análise, não como 

uma ciência experimental que busca leis, mas como uma ciência interpretativa à procura do 

significado. Concepção esta em consonância com o que Max Weber (1999) observou sobre o 

homem ser um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. 

É pensando essa ciência interpretativa que esse trabalho toma como dimensão 

interpretar as teias de significados tecidas pelos agentes em um contexto, mediante as disputas 

eleitorais de 2008 e 2012, e a conjunta política mais recente em Araripe/CE. 

Nesse mesmo sentido, a arte a que me refiro está nas veredas que existe na prática da 

pesquisa, ou seja, no trabalho de campo - na auscultação, observação e esforço reflexivo da 

temática -, num exercício de confronto entre as opções teóricas do pesquisador, sua própria 

biografia, o mundo prático que chamamos “realidade” e os desafios interpostos pelo rigor 

acadêmico. 
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Em esforço intelectual de construir uma interpretação pautada no que nos ensinou 

Geertz (2012) acerca do trabalho antropológico, que se constituir sempre como uma 

interpretação das interpretações que os sujeitos da pesquisa fazem de suas próprias ações e 

relações, busquei por meio daquilo que já se discorreu muito nesse texto, isto é, o diálogo 

entre teoria e campo, possibilitar uma compreensão, o quanto próxima das relações sociais no 

contexto analisado. 

 

 

1.2. Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

 

O interesse dessa investigação, portanto, consistiu em compreender a partir do que a 

antropologia denominou por “sistemas simbólicos” (Geertz, 2012), o universo cultural da 

política enquanto atividade prática.  

Tomar como objeto de análise a sua dimensão prática encaminhou essa investigação 

para um dos métodos mais significativos para as Ciências Sociais, a observação participante. 

A utilizo para me referir ao acompanhemento dos processos eleiotorais elegidos como recorte 

analítico e a conjuntura política que se desencandeou com o processo de cassação do mandato 

do prefeito José Humberto Germano Correia e o seu vice Guilherme Alencar, eleitos em 2012 

e cassados nos anos de 2014 e 2015. 

A observação participante mesclada com outros recursos metodológicos, como 

entrevistas (de caráter semiestruturadas) com pessoas da localidade, denominadas como grupo 

partilhante da pesquisa, e também a análise de parte do material de campanha, mais 

precisamente, a produção de mídia audiovisual (fotos, vídeos, e com maior ênfase, o 

repertório musical das campanhas), foram dados bastante significativos para a construção do 

trabalho. Tomou-se como fonte para a pesquisa, ainda, conteúdos de cunho político 

veiculados na internet, em especial, no facebook. 

No total, foram realizadas cinco entrevistas em caráter formal. Entretanto, várias 

conversas informais foram observadas/analisadas durante o processo de pesquisa, como parte 

importante das reflexões. De forma geral, elas aconteceram considerando a disponibilidade 

dos informantes, e em locais sugeridos por eles, que foram desde suas próprias residências a 

ambientes de trabalho. Assim como também, na casa de meus pais, situada no município.  
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Por possuirem caráter não diretivo, o roteiro de entrevista funcionou apenas como 

orientação para a mediação das nossas conversas assumindo, dessa maneira, certa 

flexibilidade em relação ao que o informante achava importante falar.  

Acerca do procedimento dado à análise das entrevistas, importara explicar que, de 

maneira geral, se resguardou a identidade dos informantes, assim como também, dos usuários 

do facebook, dos quais foram analisadas as suas publicações na referida rede social, 

entendendo, por sua vez, que tal procedimento faz parte dos principios éticos na contrução da 

pesquisa. De tal forma, os nomes aos quais faço referência no decorrer do texto que compõe a 

pesquisa, sejam mencionados, em forma de citação, na fala dos entrevistados ou não, são 

nomes públicos, isto é, de políticos e ex-políticos do município, o que não foge ao que se 

considera como procedimentos éticos de pesquisa. 

O tratamento dado às informações produzidas pelas entrevistas foi realizado, 

considerando as suas relações com outros tipos de dados, principalmente, com o que pode ser 

observado durante o trabalho de observação. 

O fato de eu ter feito uma imersão no campo investigado, falando numa linguagem 

antropológica, me possibilitou fazer uma leitura mais aprofundada dos dados disponibilizados 

e produzidos, na tentativa de construir uma cadeia de significados interligados que me 

permitiram, além de interpretar elementos do campo empírico, também pensar o tema do seu 

ponto de vista teórico. 

A imersão é o que possibilita ao investigador dar a devida importância às 

experiências vivenciadas pelos atores sociais do campo pesquisado. De outro modo, não 

estando presente no contexto da pesquisa, esse mesmo pesquisador não teria a possibilidade 

de perceber de forma significativa essas experiências. Aquela conversa informal no banco da 

praça com as mesmas pessoas que diariamente estão ali a conversar no seu grupo de amigos, 

ou mesmo, a fala do moto-táxi durante a corrida realizada, passam a ter uma contribuição 

importante no campo das relações investigadas. 

A pesquisa realizada, dessa maneira, dá especial atenção às experiencias vivenciadas 

no cotidiano da política pelos próprios atores locais. Nessa perspectiva, a presente análise não 

foi construída a partir de instituições políticas – governo ou partidos políticos – mas da 

política enquanto representação, o que significa considerá-la, ao mesmo tempo, prática e 

elaboração simbólica, conforme analisou MAGALHÃES (1998). 

Como reflexão que se constrói a partir de pleitos eleitorais em um campo de disputa 

política e também simbólica, me deparei, nessa condição, com uma experiência em que a 

calma e tranquilidade características das cidades interioranas são temporariamente postas à 
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prova, pois, na sua perspectiva prática, a eleição transforma o cotidiano, ou para melhor dizer, 

as ações, reações e relações. É, portanto, a política experimentada como ritual. 

Nas Ciências Sociais partimos da ideia de que a pesquisa é construída como 

processo. A nossa própria experiência prática demonstra isso. O projeto funciona na condição 

de proposta, de forma que não se trata de algo fechado, mas sim construído a partir de um 

exercício dialético entre o campo prático relacional da pesquisa e as condições teóricas sob as 

quais foi proposta (STRATHERN, 2014). 

De ta maneira, não perdi de vista o que eu tive pensado como proposta, mas procurei 

mediar aquilo que eu havia estruturado como projeto, especialmente, ao que se refere às 

condições téoricas da pesquisa e o que o campo empírico apresentava para mim como 

descoberta. Realizar um estudo no campo prático da política implica em não perder a 

dinamicidade do espaço relacional em que ele se produz e reproduz. 

Foi considerando esse aspecto dinâmico que optei por discutir também a conjuntura 

política construída durante os anos de 2014 e 2015, ou para melhor explicar, o cenário político 

local desencadeado pelo resultado eleitoral das eleições de 2012, a cassação do mandato do 

prefeito e seu vice, eleitos na referida eleição, e, cosequentemente, a atuação da oposição. Não 

vejo essa dimensão da pesquisa como uma perda de foco, mas um achado, que permitiu, 

inclusive, construir reflexões importantes, tanto do ponto de vista teórico como empírico. 

O que foi preciso repensar acerca do processo de construção da pesquisa teria sido 

em ampliar suas pretensões, isto é, pensar práticas e significados da política, sem restrigir-se a 

produção das identidades políticas “pé roxo” e “pé branco”, como havia sido pensado 

inícialmente. Busquei, dessa forma, centrar parte de minha disposição em pesquisar sobre 

como essas identidades são produzidas no espaço das relações estabelicidas sem desconectá-

las dos demais simbolos e significados. 

A partir dessa tentativa de relacionar dados, percebi que, idenpendente das 

terminologias utilizadas, o ritual de eleição se constitui como momento de requerer 

identidades políticas e que estas não apresentam um caráter necessariamnete partidário. Na 

realidade, são requeridas para explicar e ordenar a campanha eleitoral, situando políticos, 

eleitores e não-eleiotores. 

Durante a trajetória da própria realização da pesquisa os objetivos ganharam força e 

tomaram fôlego, de maneira que, compreender os significados de ser “pé branco” e ser “pé 

roxo” se tornou uma extensão dessa investigação dentro de um universo mais amplo, que foi 

pensar práticas e significados da política no contexto local. 
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Nessa perspectiva, a discussão e resultados apresentados no texto que compõe essa 

dissertação é fruto de uma série de eventos, os quais não foram de todo projetados ou 

sequenciais, mas que se tornaram possíveis de ser realizadas por meio de uma investigação 

constante das experiências observadas e reflexões que foram sendo construídas morosamente 

durante todo o seu desenvolvimento. 

Assim, enquanto texto interpretativo, o trabalho surgiu como uma possibilidade 

muito particular de se entender a realidade e tema pesquisado. Particularidade que também 

localiza a minha própria tentativa de compreender e explicar algo que permite a construção de 

tantos olhares a partir de uma perspectiva específica. É tomando essa como a postura analítica 

que essa pesquisa se constrói como análise socioantropológica. 

Ressalta-se que a pesquisa de processos políticos-eleitorais não se constitui como um 

tema novo nas Ciências Sociais, o que particulariza essa investigação, entretanto, é a forma 

como o olhar socioantropológico vai sendo construído, buscando apoio em discussões teóricas 

que lhe encaminham para um campo temático específico, no caso presente, da Antropologia 

da Política. O olhar socioantropológico, nesse sentido, toma como eixo analítico o que se 

denomina “poder local”, com ênfase na disputa política em torno de campanhas eleitorais. 

Mas por que estudar a disputa pelo poder local tomando como experiência Araripe? 

Essa é uma questão que vai sendo respondida ao longo da construção do texto. Entretanto, 

lembrando que aqui estamos tratando do poder no campo da política eleitoral, vale ressaltar, 

de antemão, que pensar o tema poder implica na análise de uma série de relações, as quais 

podem ser analisadas com mais facilidade a partir de uma perspectiva local, em que o 

pesquisador pode obervar o contexto no qual seu tema se constrói. 

Possibilitado ainda quando eu fazia meu curso de graduação em Ciências Sociais, o 

contato com o campo investigado fez com que o objeto e objetivos da pesquisa fossem se 

delineando. A partir das minhas incursões iniciais no campo, foi possível vislumbrar 

possibilidades de investigação. 

Tais momentos me permitiram perceber que naquela localidade ocorria algo muito 

peculiar, apesar de os processos políticos-eleitorais em Araripe não se diferenciarem tanto dos 

que aconteciam e acontecem em outras cidades do interior cearense, em especial, das cidades 

vizinhas - os quais sempre se têm notícias. Ou seja, havia uma forma muito específica de 

classificar candidatos e eleitores em diferentes disputas eleitorais, algo que me despertou 

grande curiosidade no contexto da cultura política local. 

Inicialmente, importa fazer compreender que o que estou chamando de “categorias 

de classificação” são, particularmente, o uso dos termos “pé branco” e “pé roxo” como formas 
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de identificação de grupos políticos divergentes em diferentes momentos eleitorais no 

município. Nesse sentido, o que me deixou curiosa é o fato de que mudam os candidatos, mas 

continuam a serem utilizadas essas terminologias como forma de identificar grupos políticos 

durante as campanhas eleitorais, ainda que com menos força que no passado. 

É dessa curiosidade que incorre a vontade de compreender qual o significado dessas 

categorias e como elas são construídas e inseridas no contexto das disputas pelo poder político 

local. Desse modo, assim como na sua proposta inicial de pesquisa, a investigação passa a 

centrar-se também na interpretação dos significados de ser “pé branco” e ser “pé roxo”, 

cunhados para finalidade de investigação como identidades políticas. 

Quando me refiro às categorias “pé branco” e “pé roxo” como identidades políticas é 

preciso esclarecer que sou eu que as tomo com esse sentido e não o eleitor/morador do 

município. O seu conceito nessa investigação se trata de um instrumental analítico, que se 

introduz nessa discussão a partir do diálogo com aquilo que Stuart Hall (2011) designou por 

“identidade móvel”, no qual se toma como referência os seu aspecto temporal e móvel, uma 

forma de tentar compreender e explicar a relação dessas terminologias utilizadas em contexto 

de eleições municipais. 

Portanto, parto do pressuposto que ser “pé branco” ou ser “pé roxo” é aderir a uma 

identidade política, pelo menos no período em que se decorre as eleições. Interessou também 

a essa pesquisa investigar como e em que contexto são elaboradas essas formas de 

classificação, a que necessidades elas atendem, ao que se relacionam (se estão ligadas a 

partidos políticos). 

Na realidade, interessou-me com muito mais força saber quais os seus significados 

simbólicos. O que não elimina as outras questões levantadas, mas que a insere na discussão da 

cultura a partir de sua compreensão simbólica. Destaca-se que os significados de ser “pé 

branco” e ser “pé roxo” colocam-se como elementos para essa reflexão por terem sido 

identificados durante os dois processos eleitorais como importantes chaves de leitura para a 

compreensão do contexto político do referido município. 

A verificação se tornou possível por meio da minha inserção no campo investigado, 

em um primeiro momento, ainda na graduação como bolsista de iniciação científica, e em um 

segundo momento, na condição de cientista social formada. Ser “pé branco” ou ser “pé roxo” 

constituem-se como identidades ou identificações políticas que constroem relações 

específicas, em especial, durante os processos eleitorais. 

Retomando o ponto em que discutia a minha escolha geográfica e temática, apresento 

outros elementos que a justifica. A escolha de tomar Araripe como campo empírico para a 
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realização dessa pesquisa se deve, especialmente, ao fato de que pude acompanhar de perto os 

dois processos eleitorais. Essa proximidade me permitiu o acesso a contatos que me 

possibilitam transitar com certa fluidez no campo pesquisado. 

Ressalta-se que processos políticos-eleitorais desse caráter possibilitam pensar 

elementos, que apesar de serem partes fundamentais de qualquer campanha, não poderiam ser 

da mesma forma investigados em municípios de grande ou médio porte, uma vez que a forma 

como a eleição é produzida e experimentada em um município pequeno como Araripe 

comporta certas particularidades, as quais não se pode perder de vista. 

Dessa forma, toma-se a política aqui em um sentido específico, isto é, como 

atividade prática sentido (PALMEIRA e HERÉDIA, 2001)
3
 e isso que significa valorizar o 

papel ativo que a própria população assume no momento por ela definido como o “tempo da 

política”, ou simplesmente política para se referir ao momento eleitoral. 

De acordo com a explicação de Chaves (2004, p.7), “o ‘tempo da política’ pode ser 

compreendido, concomitantemente, como uma categoria nativa que recorta e destaca uma 

temporalidade socialmente significativa e, por isso mesmo, como uma ferramenta analítica 

que (re) inscreve seu objeto”. 

Os pesquisadores do campo da antropologia da política, Palmeira e Herédia (2010), 

Irlys Barreira (1998), Christiane Chaves (2003) e vários outros, indicam que a categoria 

“tempo de política” faz parte do discurso comum das pessoas, não se tratando de um termo 

propriamente científico, mas identificado pela própria atividade da pesquisa, passando a ser 

utilizado, posteriormente, como categoria analítica para fins de interpretação social. 

Nesse sentido, trata-se de uma categoria nativa, indicada pelos diferentes grupos 

partilhantes das pesquisas realizadas em várias partes do Brasil e também identificada em 

Araripe, localidade onde se realiza essa pesquisa. 

De maneira geral, a partir dessa perspectiva, a compreensão que se tem é de que a 

atividade política pensada a partir da categoria nativa “Tempo de Política” produz um 

conjunto de relações e práticas sociais, as quais levaram um enorme grupo de pesquisadores 

brasileiros a tomar o processo eleitoral como um evento caracterisiticamente ritual e, portanto, 

com forte conexão com a cultura, perspectiva que carateriza também esta investigação. 

O conceito de cultura que norteia essa pesquisa é importado da antropologia, cuja 

compreensão se deriva da perspectiva dela como sistema simbólico, isto é, como sistemas 

                                                           
3
 Pensar a política como atividade prática é, nesse sentido, entender que no período próprio da eleição, 

ela não se constitui apenas como atividade própria dos políticos profissionais, mas como atividade que envolve 

as pessoas de forma geral.  
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entrelaçados de signos interpretáveis. Não sendo, pois, a cultura um poder, algo ao qual 

podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 

intituições ou os processos, mas um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de 

forma inteligível, isto é, descritos com densidade
4
, conforme observou Geertz (2012). 

Parafraseando Geertz, DaMatta (1978) explica a descrição densa como aquela 

atividade que consiste em saber distinguir um piscar de olhos de uma piscadela sutil e 

comunicacional. Distinção possível, segundo ele, pela rotina que constitui o trabalho de 

campo. 

Tomando os processos eleitorais como parte constituinte de um sistema simbólico 

em um contexto específico, tentei descrevê-lo com densidade, assim como orienta Geertz, 

buscando tornar a cultura política em Araripe compreensível, sem necessariamente, impor a 

minha interpretação, mas construí-la mediante aquilo que os informantes da pesquisa 

indicaram como fundamental em relação ao que é possível pensar acerca das relações 

obervadas. 

Tomado o tempo de proximidade com o campo empírico e teórico, este trabalho é, 

antes, um aprofundamento das reflexões já antes desenvolvidas durante a minha trajetória 

acadêmica. Tal condição implica diretamente no fato de eu ter tomado como delimitação para 

a pesquisa dois processos políticos-eleitoriais municipais, respectivamente, as eleições de 

2008 e 2012 em Araripe, com a finalidade de que a partir deles eu pudesse compreender 

práticas e significados da cultura política local. Isso não significa, entretanto, que a pesquisa 

tenha se fechado nessa perspectiva. 

A ideia de tomar essa como a questão central se construiu pela possibilidade de que a 

partir dela eu pudesse contemplar uma interpretação mais aproximada da realidade 

investigada. Sem perder de vista, por sua vez, os elementos que se interligavam com a 

dimensão simbólica da política local. São exemplos disso os acontecimentos mais recentes, 

com já citei, referentes à cassação do mandato do prefeito eleito nas eleições de 2012, a 

escolha do presidente da câmara dos vereadores, a posse de prefeitos interinos por duas vezes, 

durante os anos de 2014 e 2015, bem como o acontecimento de uma nova campanha para 

eleição suplementar. 

O tratamento da política pela perspectiva da cultura demarca-se, pois, como campo 

temático específico das Ciências Sociais, que se desenvolve no Brasil a partir dos anos de 

1980, mais especificamente com o fim da ditadura militar e a processual restauração da 

                                                           
4
 Ver a parte I: Uma descrição densa da obra “A interpretação das culturas”, do antropólogo norte-

americano Clifford Geertz.  
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democracia política no país, que culmina com o restabelecimento das eleições diretas para 

governador, a partir de 1982, para prefeitos das capitais, a partir de 1985, e em especial, para 

presidente da República desde 1989. 

Importante destacar, entretanto, que é no ano de 1988 que os estudos interessados em 

compreender o fenômeno político a partir das crenças e valores produzidos, em especial, 

durante as campanhas eleitorais ganham dimensão teórico-metodológica, abrindo espaço para 

o que se passou a conhecer, no Brasil, por Antropologia da Política. 

Tomando como eixo de análise dois processos político-eleitorais (2008 e 2012) em 

um município do sertão cearense (Araripe-CE), esse trabalho, por sua vez, se inspira nos 

estudos que buscaram interpretar a política pela ótica da cultura. Esses deram origem a uma 

perspectiva analítica específica para o tema, tendo como ponto de partida a compreensão de 

que é necessário à atividade científica o exercício do trabalho de campo no sentido mesmo 

antropológico, que desde Malinowski (1922)
5
 tem sido reconhecido como fundamental à 

atitude interpretativa a que se que propusera a ciência social. 

Desde que eu fui despertada por essa temática, é a tal disposição interpretativa que 

esta investigação teve se entregado. Tomado o seu caráter interpretativo, o que é inferido no 

texto que a comporta é o resultado do diálogo estabelecido entre a teoria, que se constitui 

como base conceitual, e o campo empírico, isto é, a experiência resultante dos pleitos 

eleitorais que elegi como recorte para a análise, da minha experiência na realização do 

trabalho investigativo e, em especial, da atividade de campo. 

Nessa etapa, refiro-me às observações realizadas durante os pleitos, à análise do 

material de campanha produzido e às entrevistas com aqueles que se colocaram à disposição 

para pensar sobre sua própria cultura e que, no sentido weberiano, aceitaram partilhar os 

significados das ações que compreendem o campo de relações sociais em contexto da cultura 

politica em Araripe. 

As observações e reflexões, constantemente reanalisadas ao longo da construção do 

trabalho, foram implicadas na minha própria trajetória e, portanto, não podem ser confundidas 

e nem postas em segundo plano a fim de que não haja o risco de confusão entre a intepretação 

dos dados da pesquisa e a minha interpretação particular ou ideológica, uma vez que ela não 

pode fugir ao que indica o material etnográfico. 

Como adverte Weber (1999), teórico para o qual não há neutralidade no tratamento 

do objeto pesquisado, não se devem tomar as implicações na pesquisa de maneira negativa, 

                                                           
5
 Refiro-me aqui a sua obra intitulada: Os argonautas do pacífico ocidental, publicado em 1922, em 

que Malinowski faz um estudo dos melanésios. 
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mas empregá-las à pesquisa de forma consciente, já que a sua escolha resulta dos próprios 

interesses do pesquisador. 

É a partir do que ensina Weber (1992) que tomo essa investigação como um desafio 

importante para minha atuação como cientista social que investiga o seu próprio universo 

cultural. Permito-me, nesse sentido, dialogar com DaMatta (1978), quando ele afirma que ao 

pesquisar aquilo que lhe é familiar ou exótico, é necessário fazer o exercício do 

estranhamento, ou vice-versa. Conforme sua reflexão 

 

[...] só se tem Antropologia social quando se tem de algum modo o 

exótico, e o exótico depende invariavelmente da distância social, e a 

distância social tem como componente a marginalidade (relativa ou 

absoluta), e a marginalidade se alimenta de um sentimento de 

segregação, e a segregação implica em estar só e tudo desemboca – 

para camutar rapidamente essa longa cadeia – na liminaridade e no 

estranhamento. De tal modo, que vestir a capa de etnólogo é aprender 

a realizar uma dupla tarefa que pode ser grosseiramente contida nas 

seguintes formulas: (a) transformar o exótico em familiar e/ou (b) 

transformar o familiar em exótico. E em ambos os casos, é necessário 

a presença de dois termos (que representam dois universos de 

significação) é, mais basicamente, uma vivência dos dois domínios 

por um mesmo sujeito disposto a situá-los e apanhá-los. (DAMATTA, 

1978, p.5). 

 

No mesmo sentido que DaMatta, Gilberto Velho (1978), explica que  

 

O que sempre vemos e encontramos pode ser familiar mas não é 

necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser 

exótico mas, até certo ponto, conhecido. No entanto, estamos sempre 

pressupondo familiaridades e exotismos como fontes de conhecimento 

ou desconhecimento, respectivamente. (VELHO, 1978, p.5). 
 

DaMatta (1978) explica que a segunda transformação, isto é, a de tornar o familiar 

em exótico, é voltar a atividade antropológica para o estudo da própria sociedade do 

pesquisador, num movimento semelhante ao que ele define como auto-exotismo, pois, já não 

se trata, nessa situação, de depositar no selvagem africano ou melanésio o mundo de práticas 

primitivas que se deseja identificar ou inventar, mas de descobri-las no mundo que compõe a 

própria sociedade do investigador, isto é, nas suas instituições, na sua prática política e 

religiosa. 

Ainda segundo DaMatta, o problema está em tirar a capa de membro de uma classe e 

de um grupo social específico para poder, na condição de etnógrafo, estranhar alguma regra 

social familiar, e assim, descobrir o exótico no que está petrificado pela reificação e pelos 

mecanismos de legitimação. 
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Nesse sentido, o meu interesse em estudar eleições e ter como campo de estudo o 

próprio lugar onde residi por mais de sete anos, parece estar no encontro daquilo que me 

parece estranho e aquilo com o que eu me familiarizo de alguma forma. Essa questão me leva 

a concordar com o que DaMatta (1978) afirmou sobre a antropologia social, pois, enquanto 

ciência interpretativa, ela está fundamentalmente destinada a confrontar subjetividades, bem 

como delas tratar
6
. 

Em um exercício reflexivo de me pensar na condição de pesquisadora, percebi que 

eu precisei sair do meu lugar, ter contato com uma série de teorias políticas, antropológicas e 

sociológicas para estranhar - no sentido atribuído por DaMatta - aquilo que há pouco tempo 

me era tão comum – processos eleitorais, rituais de campanhas – e que nunca antes tinham me 

provocado tantos questionamentos. Na verdade, eu nem se quer os pensava como rituais. 

Essas implicações com o tema de pesquisa indicam qual o lugar do pesquisador no 

contexto pesquisado, o que também merece ser analisado. Essa conclusão coloca o ato de 

pesquisar em Ciências Sociais como algo revestido de muita reflexão e cuidado, tanto teórico 

como metodológico. 

A pesquisa apresenta uma série de elementos que precisam estar bem definidos, 

certamente, um grande desafio para qualquer pesquisador. É necessário identificar qual o 

campo de pesquisa, ou melhor, de relações sociais que se pretende investigar? Qual método 

ou métodos serão utilizados para coleta de dados? Quais os sujeitos da pesquisa? Qual o 

procedimento do pesquisador na sua atuação com o campo? O que considerará como mais 

pertinente para a investigação e com quais teorias pretendem dialogar? 

Vale lembrar o que afirma Bourdieu (2012) sobre o cume da arte, em Ciências 

Sociais, está em ser-se capaz de por em jogo elementos teóricos acerca de objetos empíricos, 

por vezes irrisórios. Segundo ele, entretanto, o problema está em se considerar que a 

importância social e política do objeto, por si mesma, são suficientes para dar fundamento a 

um discurso que já lhe é consagrado. Haja vista que não tal objeto trata-se de um tema 

consagrado em Ciências Sociais, tomarei como ponto o que fala o teórico sobre pintar bem o 

medíocre, isto é, tornar um objeto aparentemente insignificante em um objeto científico 

relevante.  

                                                           
6
 As reflexões de Weber, Geertz, Da Matta e Gilberto Velho são instrumentais teórico-metodológicos 

nessa pesquisa, especialmente, pelo ponto de encontro nos seus trabalhos acerca da ciência social (antropologia e 

sociologia), serem de caráter, fundamentalmente, interpretativas, cuja subjetividade não se exclui. Nesse sentido, 

o fato de estar pesquisando algo de minha familiaridade não faz o trabalho menos científico, portanto, menos 

válido. A questão é como faço o exercício de distanciamento para interpretar o campo da pesquisa. 
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A reflexão do autor se constitui para mim como um desafio importante, que seria o 

de construir um texto interpretativo acerca da cultura política local e que forneça elementos 

analíticos de importância para a compreensão de um contexto mais amplo, no que concerne a 

outras experiências políticas vivenciadas em outros municípios brasileiros. 

Composto por introdução e mais três capítulos que se complementam, o texto desta 

dissertação apresenta, conforme seus objetivos e condições teóricas, o resultado de um 

trabalho cujo norte se centrou na compreensão de práticas e significados da política analisados 

a partir de um contexto particular. 

Nesse sentido, na primeira parte elencada por introdução e percurso metodológico 

dispus-me a discutir a construção da pesquisa, e consequentemente, a minha implicação com 

o tema. No primeiro capítulo, “A antropologia como campo temático”, optei por discutir o 

campo temático que se centra essa investigação e que funciona como instrumento 

teórico/metodológico. A partir do referencial teórico escolhido, discorro sobre como essa 

investigação se constrói e em quais instrumentais teóricos se apoia para alcançar os objetivos 

pretendidos. 

O segundo capítulo, “Cenários de disputa: os processos eleitorais de 2008 e 2012”, 

com base no diálogo entre instrumental teórico e os dados resultantes do trabalho de campo, 

compreende, além das entrevistas com informantes da localidade realizadas durante o ano de 

2015, a análise de material de campanha fornecido por pessoas do próprio município, assim 

como as importantes notas organizadas em diário de campo e realizadas durante os processos 

eleitorais tomados como recorte. Discuto aquilo que tomei como aspecto importante da 

cultura política local, os significados das categorias “pé branco” e “pé roxo”. 

Nesse momento de sistematização do trabalho de campo, mais especificamente no 

quarto capítulo, intitulado “A quebra no meio do caminho – cassação de mandato e a 

reconfiguração do cenário político”, faço uma discussão que não corresponde diretamente aos 

processos eleitorais tomados para análise, mas que constitui-se como elemento fundamental 

no contexto de uma investigação acerca das práticas e significados da política. 

De forma específica, no capítulo quarto analiso a forma como as pessoas de Araripe 

agiram e reagiram à cassação do mandato do prefeito eleito nas eleições de 2012, que 

culminou com a sua saída da prefeitura por duas vezes: a primeira no ano de 2014, em que o 

presidente da câmara de vereadores assumiu a prefeitura, sob a condição de prefeito interino, 

e a segunda vez em 2015, quando foi cassado novamente.  

O que se constitui como interessante é que o processo de cassação se deu pela 

atuação da oposição política na localidade, que desde as eleições de 2012 tem atuado muito 
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fortemente no município, seja visitando as comunidades mais distantes, seja fiscalizando as 

atividades do prefeito com o propósito de que ele perca seu mandato político. Para essa 

análise um dado interessante é a interpretação do próprio resultado eleitoral nas eleições de 

2012, cuja diferença foi de apenas 45 votos entre o candidato eleito e seu adversário. 

A conjuntura analisada possibilitou alargar a compreensão da categoria analítica 

“tempo de política”, desenvolvida por Palmeira e Herédia (1997), uma vez que, no caso da 

localidade investigada, a possibilidade de o prefeito perder seu mandato ter implicado na 

possibilidade da oposição chegar ao poder se apresentou como elemento mobilizador, isto é, 

as pessoas não só tomaram conhecimento do que estava ocorrendo no município, mas 

participaram ativamente das suas atividades. A forma como se deu essa participação é 

analisada no último capítulo da dissertação. 

Esses elementos são analisados e discutidos a partir da observação de campo, 

realizadas em 2014 e 2015, bem como a partir de comentários das pessoas da localidade nas 

redes sociais, momentos em que foram usadas com muito intensidade, tanto para se 

solidarizar com o prefeito cassado, como para o ataque entre os eleitores de um candidato e 

outro. 
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2.  CAPÍTULO I - A ANTROPOLOGIA DA POLÍTICA COMO CAMPO 

TEMÁTICO 

 

 

A problemática que fundamenta essa investigação é muito específica na área das 

Ciências Sociais, uma vez que se insere num campo temático e conceitual muito particular, 

denominado de Antropologia da Política, que tem como objetivo entender como os atores 

sociais compreendem e experimentam a política, ou, para melhor dizer, como interagem e 

atribuem significado aos objetos e às práticas que se relacionam ao universo da política. 

Como analisou Kuschinir (2007), apesar de parecer uma abordagem simples, esta 

tende a apresentar-se como proposta bastante complexa, encontrando-se implicada a dois 

pressupostos fundamentais: primeiro o de que a sociedade é heterogênea, uma vez que é 

formada por redes sociais
7
 com múltiplas percepções da realidade, e, por conseguinte, o de 

que a política ou mundo da política não pode ser identificado como um dado a priori, mas que 

precisa ser investigado e somente definido por meio das formulações e comportamentos de 

pessoas em contextos particulares. O que está perfeitamente de acordo com o que se realizou 

a partir da investigação. 

Ressalta-se, entretanto, que os estudos que buscaram analisar a política na 

perspectiva da cultura, ou seja, a partir da antropologia, não partem de uma perspectiva 

recente no histórico dessa disciplina, muito pelo contrário, esta esteve ao longo de sua 

trajetória marcada por estudos clássicos, como Os Nuer de Edward Evans-Pritchard (1902-

1973), A sociedade contra o Estado de Pierre Clastres (1934-1977), além de outros estudos 

também importantes.  

Na investigação sobre os Nuer (1940; 1999), na qual descreve a maneira pela qual 

um povo nilota obtém sua subsistência e suas instituições políticas, Evans-Pritchard apesenta 

como uma de suas conclusões o fato de que o sistema político Nuer somente poder ser 

entendido com relação a toda a estrutura da qual outros povos participam, o que implica em 

compreender o caráter de todas as comunidades Nuer através de suas relações com outras 

comunidades da mesma ordem dentro do conjunto do sistema político. 

                                                           
7
 Por redes sociais entendemos aqui a relação entre grupos de pessoas que estão ligados por interesses 

ou percepções comuns, que no contexto de eleições podem ser identificadas como as facções políticas, composta 

de líderes e de pessoas que no período eleitoral fazem adesão a uma dada facção. 
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Nas palavras Kuschnir, ao se referir à conclusão do autor, “a política não se revelava 

pelo surgimento de uma instituição central, e sim pela existência de um “relacionamento 

estrutural” de antagonismos persistentes e equilibrados" (2007, p. 13). 

Sem distanciar-se muito de Evans-Pritchard, Clastres analisa que o poder político é 

universal e também inerente ao social, de forma que, diferentemente do que ocorre nas 

sociedades com Estado, este pode ser exercido de forma não coercitiva. Conclui, pois, que nas 

sociedades ditas “primitivas” a finalidade do poder não é impor a vontade do chefe sobre o 

grupo, mas sim expressar “o discurso da sociedade sobre ela mesma” de maneira a preservar 

seu caráter solidário e indiviso (KUSCHNIR, 2007). 

Apesar dessa pesquisa não ter a dimensão e pretensão que tiveram os trabalhos 

citados, isto é, não se tratar de uma investigação que tem como característica a ausência do 

Estado, existe um ponto que liga essa investigação às teorias antropológicas clássicas que é a 

ideia de que as relações de poder são intrínsecas às relações sociais e que, de um modo geral, 

como observara Kuschnir (2007), se trata de um dos temas fundamentais da Antropologia, 

que tem se dedicado às análises sobre política. 

Tomando de empréstimo as palavras de Chaves (2003), um pressuposto necessário 

da postura antropológica é a noção de que as representações e valores atualizados pelos 

sujeitos em sua prática cotidiana são fundamentais aos processos de constituição da vida 

social. De tal maneira, está para além de uma tipologia acabada da cidadania ou um roteiro 

pronto do processo político (PEIRANO, 1983 apud CHAVES, 2003). A partir da perspectiva 

do trabalho antropológico, a política deve estar interessada, especialmente, em compreender o 

conjunto de representações e valores sociais nativos, reconhecendo neles sentido e eficácia 

social. Continua a pesquisadora 

 

Tão importante quanto o fato político é a trama de significados que o 

entretece, ela constitui a sua tessitura mais íntima. Assumir tal posição 

não significa referendar “o ponto de vista nativo” mas, ao referi-lo, 

reconhecer a sua importância  social e conferir-lhe  a devida 

relevância teórica. (CHAVES, 2003, p. 16). 

 

 

Na tentativa de situar a pesquisa proposta, sem deixar de dialogar, de alguma 

maneira, com os estudos clássicos citados anteriormente, é fundamental discorrer sobre como 

esse campo tem se desenvolvido do Brasil. Aqui a resposta é bem direta. Concebe-se por 



32 

 

Antropologia da Política os estudos a partir do ano de 1988 sobre as concepções de política, 

realizados por cientistas sociais brasileiros, em especial, do Nuap
8
. 

Tomar essa perspectiva como orientação para a proposta de trabalho é voltar-me para 

um tipo de pesquisa específica, isto é, para um campo temático e também teórico do pensar a 

política como ela é experimentada, vivida e interpretada na vida cotidiana. Nas Ciências 

Sociais, essa discussão tem sido fortemente abordada por esse campo temático. 

Diferentemente da Ciência Política que tradicionalmente tem preferido abordar a política na 

sua perspectiva normativa, tomou-se como ponto fundamental pensar a política no Brasil nos 

termos em que ela é formulada e praticada (PALMEIRA e HERÉDIA, 2010). 

Conforme discorre Kuschnir (2007), vale destacar a diferença entre os termos 

“antropologia política” e “antropologia da política”, pois há algo singular que deve ser 

explicado, uma vez que no primeiro caso a palavra “política” corre o risco de ser entendida de 

forma adjetivada, enquanto, no segundo ela é claramente compreendida como objeto de 

pesquisa. A mudança na denominação do campo indica, especialmente, a preocupação em não 

confundir os dados do material etnográfico com a posição ideológica dos pesquisadores. 

Essa é uma questão que, à primeira vista, ou mesmo para quem olha de fora pode, 

não parecer importante. Entretanto, para o pesquisador que pretende atuar a partir desse viés 

deve ser sua compreensão inicial, pois se estar a tratar de um objeto específico, ou seja, da 

política como ela é compreendida e experimentada pelos atores sociais. No caso dessa 

proposta de trabalho, de como ela vivida por esses atores em um contexto local (Araripe-CE). 

Ajuda a compreender melhor essas particularidades dos processos de campanhas 

eleitorais a explicação de Palmeira e Goldman (1996), segundo a qual, o período eleitoral 

representa o momento em que as pessoas são identificadas a partir das facções que integram e 

os candidatos que apoiam. Essa perspectiva explica o fato de que tomado o contexto de 

eleições municipais, com foco nas identidades políticas produzidas pelo ritual de eleição se 

implicar na compreensão central dessa proposta de investigação. 

 

 

2.1. Das escolhas e implicações teóricas 

 

 

                                                           
8
 Sigla do Núcleo de Antropologia da Política, sediado no Museu Nacional da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), envolvendo também grupos em outras universidades federais, como na UNB 

(Universidade de Brasília); UFC (Universidade Federal do Ceará) e UFRGS (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul). 
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A perspectiva que se toma para pensar a política tem como referência a ideia de que 

esta é fruto da ação coletiva, ou seja, de uma rede de pessoas que interagem e se influenciam 

reciprocamente por intermédio de relações complexas e também dinâmicas (KUSCHINIR, 

2007). Nesse sentido, pensar a política a partir do que propõe esse trabalho implica numa 

necessidade de conceituar o próprio termo e Marilena Chauí (2000) afirma que tal conceito é 

carregado de diferentes conotações dependendo do contexto em que é tratado. 

Dessa maneira, o uso da palavra política de origem grega – ta politika – vinda da 

polis, cidade entendida como comunidade organizada formada pelos cidadãos (politikos), 

evoca diferentes significados. Fala-se de política universitária, política hospitalar, política 

empresarial. 

Na mesma linha, Weber (2011) afirma ser seu conceito extraordinariamente amplo, 

uma vez que abrange todas as espécies de atividade diretiva e autônoma. Nesse sentido, fala-

se... 

 

da política de divisas de um banco, da política de desconto do 

Reichsbank, da política adotada por um sindicato durante uma greve; 

e  é também cabível falar da política escolar de uma comunidade 

urbana ou rural, da política da diretoria que está  a frente  de uma 

associação e até da política de uma esposa hábil, que procura governar 

seu marido. (WEBER, Max, 2011, p.65). 

 

Enfim, a palavra enuncia significados específicos para cada atividade a que faz 

referência. Entretanto, não é de interesse para essa pesquisa tratar dessa amplitude de 

significados que têm o termo política. Importa, pois, esclarecer algumas questões 

fundamentais acerca do desenvolvimento do conceito de cultura política, e verificar como ele 

contribui ou não para a reflexão aqui proposta. 

Conforme lembra, Barbosa (2004), o conceito de cultura política começa a ser usado 

de forma mais sistemática a partir da década de 1960, quando surge intimamente interligado a 

ideia de nação. Sendo o trabalho pioneiro nessa temática o de Gabriel Almond e Sidney 

Verba, no qual o conceito é introduzido seguido de vários outros como “The civic culture” 
9
, 

ou se preferir, a cultura cívica, cujo objetivo fundante era compreender como os indivíduos 

absorvem a sua cultura, no caso, a cultura cívica, caracterizada como uma conquista das 

sociedades modernas e democráticas. 

De acordo com essa pesquisadora algumas suposições encontram-se subjacentes ao 

referido trabalho, apresentadas a seguir: 
                                                           

9
 Ver The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (ALMOND, Gabriel; 

VERBA, Sidney, 1963). 
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A primeira era a de que a estabilidade de sistemas democráticos se 

devia a existência de traços socioculturais generalizados nas 

populações de certos países, os quais configuram um tipo cultural 

particular. A segunda era a ideia de que a cultura cívica ideal 

encontrava-se no modelo anglo-americano de política e era importante 

saber como ela estava sendo absorvida (ou não) nas sociedades 

contemporâneas. (BARBOSA, 2004, p.316). 

 

Tomando como referência a discussão de Barbosa, importa destacar que essa 

perspectiva analítica do tema da cultura política estava refletida na forma como a ciência 

política apreende o universo social, cuja centralidade é predominantemente institucional. De 

tal maneira, a cultura política de uma dada sociedade era analisada a partir de um ponto 

específico, ou seja, da sua distância em relação ao que se tomava como o modelo ideal de 

democracia. 

Em contrapartida, afirma Barbosa (2004) a antropologia percebe a realidade social 

como socialmente construída, considera que subjacentes às categorias, as instituições e os 

sistemas compreendidos a partir de uma perspectiva universalizante, estes vicejam diferentes 

formas de classificação e valores, e que apesar de fazer uso dos mesmos termos nas várias 

sociedades, processos e instrumentos sociais atribuem-lhes conteúdos e significados distintos. 

Observa-se, assim, duas perspectivas de análises diferentes, uma predominantemente 

dos cientistas políticos e outra propriamente dos antropólogos. Elas comportam pontos de 

vistas específicos e tenderam à separação ao invés do diálogo, devido, principalmente, as 

metodologias de abordagens que uma ciência e outra se utilizam nas suas investigações. 

Sem me situar muito nessa discussão, uma vez que não é objetivo de análise, ressalto 

que o conceito de cultura utilizado nessa pesquisa trata-se daquele importado diretamente da 

antropologia, cuja preocupação é compreender o significado cultural da política, sem que seja, 

necessariamente, tomado um ponto de referência que qualifique se o contexto investigado 

estaria próximo ou distante do modelo ideal de democracia. 

Certamente, algumas análises podem se relacionar ao que poderíamos pensar sobre a 

qualidade da democracia, principalmente no que se refere a como as pessoas participam dos 

processos políticos e como são construídas as relações entre candidato e eleitor. Entretanto, o 

que objetiva essa pesquisa é, antes, tentar explicar práticas que dão significados à política. 

Significados estes que, por sua vez, não têm como referência principal o meu ponto de vista, 

mas que considera, especialmente, as representações sociais da política para o grupo 

investigado. 



35 

 

Estou propondo pensar a política na sua implicação com o tema da cultura, essa que 

tem sido interesse da antropologia. Pensá-la não só como uma atividade própria de certas 

pessoas encarregadas de fazê-la, no caso, os políticos profissionais – governo -, mas como 

atividade que envolve a sociedade e que, portanto, produz significados e valores simbólicos, 

interpretados nesse trabalho a partir de um contexto eleitoral particular. Penso a política 

apresentada pela disputa eleitoral que considera, principalmente, o modo como a população 

envolvida concebe e vive a eleição, como lembra Palmeira (2000). 

Nessa perspectiva, Burity (2002) explica que um entendimento voltado para a 

compreensão da política em seu aspecto cultural se faz possível na medida em que se dá 

ênfase a internalização de valores ou papéis que tenham como consequência uma maior 

integração dos cidadãos ao sistema político, passando a abordar a cultura política, dessa 

maneira, como configuração de representações e práticas que existem como fenômenos 

culturais sui generis, nos quais os sentidos são determinados não pela essência das coisas, 

bondade ou adequação a fenômenos empíricos, mas como sistemas simbólicos com suas 

próprias histórias. 

Essa cultura política não obedece a um caráter homogêneo, refletindo o contexto 

nacional ou a natureza do regime político vigente. Igualmente, há uma pluralidade de culturas 

políticas, as quais se articulam ou se distanciam de formas somente compreendidas de acordo 

com o seu próprio contexto (SOMER apud BURITY, 2002). 

Em consonância com a perspectiva de Burity (2002), a pesquisadora Nara Magalhães 

(1998), em seu trabalho intitulado “O povo sabe votar: uma visão antropológica do voto”, 

realizado a partir de diferentes recortes eleitorais (1986 – eleições para prefeito; 1989 – 

eleições presidenciais e 1992 - eleições para prefeito) em Porto Alegre – RS. 

Assim como as demais pesquisas desse campo temático, parte da ideia de que a 

política, enquanto objeto de elaboração e reelaboração simbólica, isto é, enquanto prática, 

adquire distintos significados em diferentes culturas e, por isso, o fato de não se poder tomá-la 

como dado a priori, mas somente possível de ser compreendida considerando os seus 

contextos particulares. 

Sua pesquisa enfatiza a importância de tomar a política enquanto representação – 

simbólica -, partindo não de suas instituições sociais – governo – mas captá-la através do que 

as pessoas dizem e fazem com ela, como a qualificam, de forma mais específica, qual 

significado lhe atribuem. É nesse mesmo sentido que essa pesquisa tem buscado dialogar com 

tais teorias para a interpretação da política enquanto uma cultura específica, objetivando 

perceber como aspectos da prática política estão representados no contexto social pesquisado. 
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2.2. Conceitos e categorias de análise 

 

 

É importante destacar que os estudos sobre eleições realizados no Brasil, como os 

trabalhos de Herédia (1997), Palmeira e Goldiman (1996; 1997; 2000) e os de Barreira (1998; 

2006), Chaves e Teixeira (2003; 2004), entre outros, começaram por delinear um campo 

bastante fértil para as Ciências Sociais, tornando-se referências obrigatórias para pesquisas 

com enfoque na cultura política. 

Os trabalhos citados constituem em parte as minhas escolhas teóricas, em fusão com 

outras perspectivas de análise, em especial, da antropologia, onde destaco as obras Ensaio 

Sobre a Dádiva de Marcel Mauss (1925; 2008), cuja contribuição está na tentativa de analisar 

as dádivas trocadas em contexto de campanha eleitoral. Por conseguinte, a teorização acerca 

da identidade móvel fortemente apresentada pelo texto de Stuart Hall (2011), A identidade 

cultural na pós-modernidade, cuja perspectiva analítica está como um dos principais 

referenciais para essa investigação, uma vez que toma-se as identidades políticas “pé roxo” e 

“pé branco” no seu sentido provisório, isto é, ligadas diretamente ao processo de campanha 

eleitoral. 

O conceito de identidade móvel está sendo utilizado aqui para explicar que as 

identidades políticas, pensadas como categoria analítica para fazer referência aos termos “pé 

branco” e “pé roxo”, além de serem circunstanciais, por indicarem especialmente o período de 

campanhas eleitorais, também são bastante negociáveis, uma vez que são tomados como 

identificação em contexto de disputa política. 

Nesse sentido, ser “pé roxo” ou ser “pé branco” não se trata de uma identidade fixa, 

mas que pode ser abandonada ou requerida no espaço de tempo que compreende o ritual da 

eleição. Sendo assim, um mesmo sujeito ou uma dada família, pode ser ou deixar de ser uma 

coisa ou outra no momento que achar conveniente. A identidade é, portanto, não cristalizada, 

uma vez que atende ao critério da mobilidade. Segue ele na sua teorização 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas  de significação 

e representação cultural  se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante  e cambiante de identidades possíveis, 

com cada uma das quais  poderíamos  nos identificar- ao menos 

temporariamente. (Ibdem, 2006, p.13). 
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O sentido temporal e móvel da identidade apontado por Hall (2006) possibilita um 

melhor entendimento a respeito das identidades “pé roxo” e “pé branco” e quanto a sua 

produção no “tempo de política”. Assim observaram Palmeira e Herédia (1997) quando se 

referem à circunstância especial de visibilidade das forças políticas e as formas como a 

sociedade reparte e classifica as diferenças no período de campanha eleitoral. 

Analisa-se as identidades “pé branco” e “pé roxo” tomando-as também pelo termo 

“facção”, pois, pelo o que foi observado no próprio contexto, elas não atendem a um 

determinado partido político, mas sim, a figura do próprio político. 

Vale destacar aqui a interpretação de Palmeira e Goldman (2010) sobre a facção, 

quando fora do período eleitoral, ou se preferir, fora do “tempo da política”, ela se resumir aos 

chefes políticos e uns poucos seguidores. Situação que se opõe ao período propriamente 

eleitoral, cuja referência fundamental é a incorporação de um número o quanto maior possível 

de pessoas para fazer parte de uma respectiva facção. 

Nessas circunstâncias, afirmam os pesquisadores que, 

 

mais do que uma escolha individual, acertada ou não, o voto tem 

significado de uma adesão. O que está em jogo para o eleitor – e a 

palavra serve para designar tanto aquele que está legalmente 

habilitado a votar quanto qualquer membro da comunidade a quem o 

processo eleitoral possa interessar – numa eleição não é escolher 

representantes, mas é situar-se de um lado da sociedade. [...]. E, em se 

tratando de adesão, tanto quanto o voto, pesa a declaração pública 

antecipada do voto. Diferentemente do que nos acostumamos a ver 

nas grandes cidades, o fato de alguém ter um cartaz, uma fotografia do 

candidato ou o nome do candidato na porta da sua casa, equivale a 

uma declaração de voto. E mais ainda, é uma sinalização de que o 

dono da casa pertence a uma determinada facção. (PALMEIRA e 

HERÉDIA, 2010, p. 18). 

 

Os aspectos apontados pelos pesquisadores estão indicando a forma como a política é 

concebida pelas pessoas em contexto de pequenas cidades, no qual aderir a uma facção, ao 

menos no período da campanha, é pertencer a um lado, é escolher um candidato como o seu 

líder político, como no caso de Araripe, aderir às identidades “pé roxo” ou “pé branco” e a 

partir daí passar a frequentar as reuniões do grupo político, vestir a camiseta, usar o boné, 

expor o cartaz e a bandeira de certo candidato na frente da casa. É, portanto, assumir um lado, 

para que não só o próprio grupo do sujeito o identifique, mas para que o outro “grupo” 

também não possa ter dúvida da sua decisão. 
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Certamente, em muitos casos, ocorre de haver a mudança de grupo e o sujeito adotar 

a outra identidade, isto é, ser “pé roxo” em um primeiro momento e depois ser “pé branco”, 

ou vice-versa. Poderíamos dizer que se trata de um jogo de identidades, que não se joga 

individualmente, mas no grupo que se faz ou se passou a fazer parte, e cujo o reflexo de uma 

identidade é a sua identidade contrária. 

Essa questão fundamental permite pensar algo clássico na antropologia, isto é, de que 

é necessário ordenar e classificar a realidade
10

. Nesse caso em específico, esta é ordenada e 

classificada a partir dos pares de oposição – “pé branco” e “pé roxo” – estes, além de 

classificar, dividem a sociedade em duas partes, ao menos, no período eleitoral. 

A classificação a partir desses pares de oposição demarca a polarização política no 

contexto pesquisado. E mesmo, no ano de 2008, quando se teve um terceiro concorrente
11

, a 

disputa se centrou em dois candidatos principais: Dr. Germano Correia (PSDB) e Jucélio 

Alencar (PP)
12

. Uma terceira candidata, Olga Alencar, não apresentou força política o 

suficiente para despolarizar a referida disputa eleitoral. 

O eixo de análise que move essa investigação se inspira, portanto, na percepção da 

política como rede de significados em forte comunicação com a temática da cultura, em 

especial, pelo fato de se pensar o processo político-eleitoral como ritual, no sentido que 

desenvolveu Palmeira e Herédia (1997) e também Barreira (1998). 

Na compreensão da sociologia clássica, os ritos constituem portas de entrada para se 

entender a vida social. Na obra de Durkheim (1912)
13

, por exemplo, fica evidente o 

entendimento de que não poderia existir nenhuma sociedade que não sentisse a necessidade de 

provar e afirmar em intervalos regulares os seus sentimentos, valores e crenças coletivas. 

(BARREIRA, 1998). 

Nessa mesma ordem, como explica Barreira, sem que fosse estabelecida uma 

separação em relação perspectiva de Durkheim, autores contemporâneos como Geertz (2012) 

conceituam o ritual como sistema de comunicação simbólica, um “texto” a ser interpretado 

em sua profusão de sentidos. 

Vale ressaltar que, referindo-se a essa necessidade de afirmar as crenças e valores 

coletivos, Durkheim diz que é preciso que ajamos e repitamos os atos necessários e úteis para 

renovar seus efeitos. Nesse sentido, se repetir determinados atos se faz necessário ao próprio 

sentido de sociedade, o ritual de eleição se constitui como ato necessário à garantia da 

                                                           
10

 Ver Lévi-Strauss – Antropologia estrutural (1958) 
11

 A candidata à prefeita, Olga Loiola de Alencar, do PSB. 
12

 Usa-se os próprios nomes dos candidatos por se tratar de nomes públicos. 
13

 Referi-me “As formas elementares da vida religiosa”. 
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existência do próprio sentido de democracia no Estado moderno, cujo significado é reforçado 

por meio do voto. 

As eleições, nesse sentido, constituem-se como ritos regularmente repetidos, cuja 

força e significado simbólico estão na sua própria prática. Entretanto, diferentemente do que 

Durkheim observou acerca dos ritos religiosos, isto é, como práticas com procedimentos 

cuidadosamente repetidos, há no ritual de eleição algo de muito particular: não é possível 

prever seus resultados, uma vez que se caracteriza, especialmente, pelo caráter de disputa, 

onde grupos divergentes concorrem pelo mesmo objetivo, a vitória, que simboliza o acesso ao 

próprio poder. 

Vale registrar que esse poder não é apenas o de administrar um munícipio, mas, 

estando na condição de “líder político” – prefeito -, também de distribuir, dentro do grupo, 

aquilo que lhe é dado o direito de fazer. Podemos pensar aqui as nomeações para cargos de 

confiança e o emprego no serviço público municipal. O candidato eleito tem em “suas mãos” 

a capacidade de distribuir/repartir com “os seus” aquilo que a sua função lhe proporciona. 

Mais adiante tratarei desses aspectos. 

Nesse sentido, o que importa para esse trabalho é compreender os rituais, no caso 

presente, excepcionalmente, os ritos políticos, como eventos de fortes conexões com a vida 

cotidiana. Resalta-se, entretanto, que pensar as campanhas como rituais, é entender que essas 

possuem caráter dinâmico, uma vez que incluem situações móveis nem sempre previsíveis, 

diferentemente de outros rituais, a exemplo, dos ritos de origem religiosa, cujo desempenho 

dar-se de forma repetida, poder-se dizer, continuamente, isto é, de forma previsível. 

O ponto de referência que tomo, portanto, é a afirmativa de que as campanhas 

eleitorais constituem espaços de elaboração da representação política que aproximam e 

validam a relação entre o campo da política e campo social, como já indicara outros 

pesquisadores dessa temática. De acordo com Irlys Barreira (1998), 

 

além da definição de jogos de interesses, alianças e conflitos que se 

apresentam nesse momento, as campanhas eleitorais podem ser 

percebidas através de um dos sentidos dos rituais políticos, que é a 

expressão de crenças e princípios que justificam e alimentam a própria 

existência da representação no Estado moderno. (BARREIRA, 1998, 

p. 32). 
 

O que norteia as pesquisas no campo temático da antropologia da política, com foco 

em processos de campanhas eleitorais consiste, portanto, em uma reflexão importante para a 

compreensão da representação social acerca do próprio Estado democrático, cuja escolha dos 
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representantes políticos por meio do voto direto é sua característica fundamental e que, por 

isso mesmo, implica-se com aquilo que a pesquisadora afirma assegurar sua própria 

existência. 

Nesse sentido, a abordagem dessa pesquisa está de acordo com o que Palmeira e 

Herédia (2010) puderam considerar a partir de suas investigações, ou seja, que a política, na 

perspectiva em que é pensada pela antropologia, está associada a divisões e a conflitos, 

estando, pois, circunscrita em um período determinado. 

Dessa maneira, toma-se como ponto fundamental a noção de uma cultura política 

como um fenômeno social que se apresenta em momentos específicos, conforme pensaram 

Palmeira e Herédia e (1997) ao utilizarem a categoria analítica “tempo de política” para 

designar o período eleitoral, com o propósito científico de pensar as eleições como um ritual 

de liminaridade. 

Importa destacar, de acordo com Peirano (2003), que a compreensão do que é um 

ritual não pode ser antecipada, precisa fazer parte do trabalho etnográfico, ou seja, ser 

apreendida pelo pesquisador junto ao grupo que observa. Postura que deriva, segundo a 

antropóloga, da noção de que na antropologia sempre deu ou teve como intenção dar razão e 

voz aos nativos. 

Conforme a autora, ao identificar eventos espaciais ou não-cotidianos, portanto, 

potencialmente rituais, o pesquisador deve desenvolver capacidade de aprender o que os 

nativos estão indicando como sendo único, excepcional, crítico e diferente. Segundo tal 

concepção, toma-se o período eleitoral como um ritual, traduzido a partir da fala nativa como 

o “tempo da política” - a época da política. 

Presente na categoria “tempo de política” e atribuído ao ritual de eleição, o sentido 

de “liminaridade” tem origem naquilo que Turner (1974) atribuiu a esse conceito. De acordo 

com o autor, liminaridade é uma fase do processo ritual que se apresenta com caráter de 

ambiguidade. Segundo ele 

 

Os atributos de liminaridade [...] são necessariamente ambíguos, uma 

vez que essa condição escapa a rede de classificações que 

normalmente determinam a localização dos estados e posições 

atribuídas num espaço cultural. As entidades liminares não se situam 

aqui nem lá; estão no meio e entre as posições atribuídas e ordenadas 

pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial. Seus atributos 

ambíguos e indeterminados exprimem-se por uma rica variedade de 

símbolos (TURNER, 1974, p. 117). 
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A campanha eleitoral trata-se de um ritual de liminaridade, porque está entre a 

prática de dois cotidianos: um já comum, aquele em que as pessoas exercem suas atividades 

normais, e outro que é produzindo e pensado socialmente como “tempo de política”.  

Segundo Turner (1974), a liminaridade implica que o alto não poderia ser alto sem 

que o baixo existisse. Em consonância a noção de “tempo de política”, implica entender que 

em outro momento a atividade política como prática social não está tão presente. Assim, é 

possível identificar claramente a diferença entre um tempo e outro, atentando-se para as 

relações que se constituem em cada momento específico e possíveis entrelaçamentos.  

As campanhas eleitorais demarcam um ritual de liminaridade, porque se encontram 

no entremeio de “duas realidades”: uma comum, aquela na qual as pessoas não tratam com 

tanta proximidade das questões sobre política e outra, na qual a expressão “tempo de política” 

passa a fazer parte constante dos discursos. É uma situação liminar porque não elimina a 

estrutura comum, isto é, aquilo que antecede a campanha eleitoral. No “tempo de política” as 

pessoas continuam a trabalhar, estudar. Enfim, o que faz o ritual de eleição é produzir 

relações, somente possíveis considerando o contexto de campanha eleitoral. 

A categoria “tempo de política” favorece uma interpretação de como se dá a relação 

de proximidade entre candidatos e eleitores, bem como das crenças e sentimentos que dão 

ordem e significados a um processo político. 

Como propõe esses autores, mais do que uma suspensão do cotidiano, o “tempo de 

política” é a criação de outro cotidiano que não o elimina, mas interfere profundamente na sua 

forma de operar. Ou seja, as pessoas continuam a exercer suas atividades diárias, mas há 

nesse período diferença no que concerne ao campo das relações, existindo determinadas 

práticas que caracterizam essa atividade como específicas. 

Pensada como ritual demarcado pelo contexto político eleitoral, não se entende a 

política como uma atividade permanente, e sim como uma prática circunscrita a um período 

marcado por uma linguagem autorizada, em que existem coisas que são permitidas e outras 

não. Essa linguagem pode ser verificada no pedido feito pelo eleitor a seu possível candidato, 

sem que o primeiro se sinta numa situação de humilhação. Nessa relação está implícito que 

negar o seu pedido é, ao mesmo tempo, perder o voto. 

Dessa forma, a dinâmica das relações políticas transformam o fluxo das relações 

interpessoais no cotidiano extra-político, de forma a haver ao mesmo tempo uma distinção e 

uma simbiose. Vale registrar uma a análise de Palmeira acerca da produção do “tempo da 

politica”, na qual ele afirma: 
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Se aos especialistas, que são os políticos, é dada a possibilidade de 

fazer política, (...), favores e obras todo o tempo; para a comunidade 

como um todo, há um tempo certo para a política, o “tempo da 

política”, a ‘época da política’ ou simplesmente a política, identificado 

ao período eleitoral. Isso porque a politica divide e, para conjurar essa 

ameaça, é necessário circunscreve-la no tempo, como uma interrupção 

do cotidiano, em que a divisão é necessária para ordenar. 

(PALMEIRA, 2010, p.128).  

 

O “tempo da política” no período de campanha torna as relações entre políticos e 

eleitores bastante próximas. Podemos pensar aqui algumas posturas clichês, tais como: beijar 

e carregar criancinha no colo, apertar mão de eleitor, sorrir sempre, comer ou beber no boteco 

da esquina, andar em transporte público e ainda pagar a passagem. Em “tempo de política”, 

faz parte do “ritual” a necessidade de se “assemelhar” ao outro e, além de comum, é também 

desejável e tem repercussões significativas, o que seria talvez um despropósito em outro 

momento. A recusa de um candidato diante de um pedido de um eleitor pode significar a 

perca da intenção de voto não só dele, mas também de outros, a depender do ciclo de relações 

das pessoas envolvidas. 

Vale destacar o que Chaves (2003) analisou ao estudar as eleições de 1989 e 1990 

em um município do sertão mineiro, chamado Buritis, sobre o fato de a política carregar um 

vínculo personalista que se afigura como adesão, marcada pelo afeto e não orientada, 

exclusivamente, segundo uma lógica calcada no interesse ou no cálculo racional, assim como 

também ter identificado como o elemento primordial o fato de a política manifestar-se não 

nos partidos, mas nos políticos. 

Entender a lógica que opera em um processo político é, necessariamente, pensá-lo a 

partir do universo simbólico que o mesmo produz. Nesse sentido, o que está em questão é a 

compreensão do “tempo de política”, como uma quebra do cotidiano, portanto, uma quebra 

nas regras que o organizam. Conforme Palmeira e Herédia, 

 

Ao transformar o tempo em que se exerce a reciprocidade no fluxo das 

relações interpessoais de que se faz o cotidiano, o “tempo da política” 

permite a ruptura das regras práticas, como observância do respeito, 

que limitam a proximidade pessoal naquelas relações. Assim o 

político, nessa época, pode se permitir com o eleitor de sempre, com 

quem já tem uma relação pessoal, e mesmo com o eleitor potencial 

(muitas vezes, um completo desconhecido) uma intimidade 

impensável no cotidiano, irrompendo em sua casa em horários não 

convencionais ou entrando em áreas do espaço doméstico, 

habitualmente frequentadas apenas pela família. O eleitor, por seu 

lado, sente-se estimulado a fazer certos pedidos a um político que, no 

caso cotidiano, seriam considerados humilhantes. (PALMEIRA e 

HEREDIA, 1997, p. 224). 
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Esse aspecto deixa bem demarcado que esse é um comportamento típico que não é 

esquecido pelos eleitores, mas, de certa forma, até desejado e esperado. Trata-se, portanto, 

não apenas de uma estratégica eficaz de campanha, e sim da marca da sociabilidade já 

incorporada à prática dos candidatos e eleitores, que vem a se tornar um ritual. Ou seja, 

quando o eleitor não recebe o candidato na sua casa ou não o vê passar na sua rua, ainda 

assim, sente falta disso, o que pode ser um fator decisivo a conquista da simpatia do 

eleitorado, embora este compreenda que essa é uma prática típica do “tempo de política” e 

que normalmente não se repete nos dias comuns. 

São essas práticas e suas dinâmicas que permitem pensar a política como um tempo e 

espaço determinado por características rituais e dramáticas, onde poderíamos compará-los a 

um espetáculo teatral. A perspectiva dramática que apresenta o “tempo de política” me remete 

ao que Geertz (1998) observou sobre as Ciências Sociais. Segundo o antropólogo, 

 

Nas ciências sociais, ou pelo menos naquelas que abandonaram uma 

dimensão reducionista de sua função, as analogias são obtidas, com 

frequência cada vez maior, nas atividades culturais e não nos 

instrumentos de manipulação física – no teatro, na pintura, na 

gramática, na literatura, no direito e até nos jogos. O que a alavanca 

fez um dia para a física, o movimento de uma peça de xadrez promete 

fazer para a sociologia. [...] Representa-se a sociedade cada vez menos 

como uma máquina complicada ou um quase- organismo e, cada vez 

mais, como um jogo sério, um drama de rua, ou um texto sobre 

comportamento. (GEERTZ, 1998, p.38) 

 

Essa observação se associa à percepção de Peter Berger (1986) de que a sociedade 

pode ser pensada como um drama, permitindo comparar o “tempo da política” a um 

espetáculo teatral. Assim como uma peça de teatro, a política acontece num dado espaço e 

tempo, existindo toda uma preparação anterior, de maneira que lançar-se como candidato e ter 

o nome referendado dentro de um partido ou coligação já é um ritual à parte. Tendo seu nome 

aprovado, além de montar uma equipe para cuidar da campanha, se faz necessário preparar 

um discurso, cuidar da imagem, planejar uma performance, assumir um perfil. Tal qual um 

espetáculo, a política se constitui de um conjunto de cenas a serem realizadas pelos seus 

atores e por papéis a serem representados no grande palco que é a sociedade. 

A política como drama social trata-se de um ritual cuidadosamente elaborado, mas, 

assim como no teatro, há sempre lugar para o improviso, sobretudo quando os atores já se 

sentem experientes e capazes de dominar os códigos e os espaços, caso contrário, o improviso 

pode ser desastroso. Algumas cenas e cenários são indispensáveis, como os intermináveis 

abraços e apertos de mãos, as visitas às casas, a escuta de pedidos, as promessas e etc. Tudo 
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parece muito previsível, talvez porque, tanto na política quanto no teatro, é preciso ensaio 

para evitar embaraços e obter os resultados pretendidos. 

A diferença está no fato de que, no “tempo da política”, não se segue um processo 

tão linear, organizado e definido previamente como no teatro. Afinal, uma peça teatral acaba 

sendo encenada no espaço protegido e delimitado, enquanto o lócus da política é a própria 

sociedade, mais propriamente a rua. Na política, as cenas e cenários se misturam, tornando o 

improviso bem mais perigoso. Nessa perspectiva, o “tempo da política” também tem seus 

atores principais (políticos e candidatos), os atores coadjuvantes (organizadores das 

campanhas, animadores, cabos eleitorais, correligionários). Na plateia estão os eleitores 

comuns e os cidadãos de forma geral. 

No entanto, é necessário ressaltar que, entre esses últimos, destacam-se alguns com 

uma participação especial, aqueles que, apesar de não fazerem parte da estrutura do processo 

político, se envolvem emocionalmente nas discussões e defendem o seu candidato. Esses são 

muito cobiçados pelos atores principais, já que se destacam como formadores de opinião e 

realmente se sentem capazes de influenciar nos resultados finais das eleições. 

O tempo de política é, pois, um espetáculo montado a partir do roteiro do sistema 

representativo vigente em nosso país, porém temperado constantemente pela tradição e 

costumes locais, com suas relações de poder, conflitos e sistemas de aliança que se 

manifestam de forma singular. 

Vencer parece ser o objetivo de todos que se candidatam, mas ao longo do processo, 

no “tempo de política”, quem ganha também pode perder, a depender tão somente das 

circunstâncias. Portanto, a política está longe de ser um cálculo com soma exata, pois a 

própria performance do ator é um capital que poderá ser acessado em outros contextos, 

inclusive em uma nova candidatura a um outro cargo eletivo no pleito seguinte. 

Assim como na montagem de um espetáculo há sempre aqueles que são responsáveis 

por escrever a peça, organizar o palco, cuidar do figurino, maquiagem dos atores, ou seja, de 

toda uma série de coisas que permitam garantir a realização do evento, na política destaca-se 

o papel do cabo eleitoral e do “marqueteiro”, que podem ser vistos também como “produtores 

da política”. Eles são responsáveis por preparar as carretas, os comícios, as visitas, etc. 

Organizam a agenda, fazem contato, acompanham o candidato em ocasiões especiais e quase 

sempre atuam como assessores. De certa forma, podemos dizer que “abrem o espetáculo, 

embora às vezes nem apareçam aos olhos do grande público”, mesmo quando são 

responsáveis por cada passo do candidato. 



45 

 

Por “encenação política” é importante que não se entenda que se trata de 

“enganação” ou “falsidade”. A ideia de encenação a que me refiro está mais relacionada à 

interpretação a partir de pressupostos delimitados. O fato de não se ter um script tão bem 

definido quanto no teatro, como já nos referimos antes, faz da política um campo dinâmico, 

marcado pelo conflito entre facções, no qual, como argumenta Palmeira (1996), torna-se 

fundamental o modo de fazer, a maneira como os atores desempenham seus papéis na 

concorrência por uma plateia maior no desenrolar da trama. 

O sucesso estará, sobretudo, no aplauso do público que, no sistema representativo se 

traduz em votos. Dada essa perspectiva, importa destacar, conforme indica Barreira, que um 

ponto de referência importante é  

 

o de pensar as campanhas eleitorais  como ritos de representação  a 

partir do que é possível formular um pressuposto geral: as campanhas 

eleitorais constituem  espaços  de elaboração  da representação da 

política, sendo indutoras  ou canais de legitimação que aproximam e 

revalidam a relação entre o campo da política e o campo social. 

(BARREIRA, 1998, P.19). 

 

Sobre o conceito de ritual, a antropóloga Peirano (2003), explica que 

 

O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é 

constituído de seqüências de palavras e atos, em geral expressos por 

múltiplos meios. Estas seqüências têm conteúdo e arranjo 

caracterizados por graus variados de formalidade (convencionalidade), 

estereotipia (rigidez), condensação (fusão) e redundância (repetição). 

A ação ritual nos seus traços consecutivos pode ser vista como 

“performativa” em três sentidos: 1) no sentido pelo qual dizer é 

também fazer alguma coisa como um ato convencional [como quando 

se diz “sim” à pergunta do padre em um casamento]; 2) no sentido 

pelo qual os participantes experimentam intensamente uma 

performance que utiliza vários meios de comunicação [ um exemplo 

seria o nosso carnaval] e 3), finalmente, no sentido de valores sendo 

inferiores e criado pelos atores durante a performance [ por exemplo 

quando identificamos  como “Brasil” em copa do mundo].  

(PEIRANO, 2003. p. 11).  

 

Nesse sentido, pensar o ritual na política é antes de qualquer coisa romper, de certo 

modo, com o conceito de ritual seguido por um viés funcionalista
14

. Pois, diferente do que 

apresenta essa perspectiva, na minha compreensão percebe o espaço que marca o cenário 

político caracterizado por um aspecto heterogêneo, onde as intenções e relações são diversas, 
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 Refiro-me a aqui ao fato de se pensar a sociedade como um todo funcional harmonioso. O ritual 

político simboliza-se pelo conflito e pela disputa. É, pois, marcado pela imprevisibilidade. Já o ritual na 

perspectiva funcionalista (Durhkeim) constitui-se como ato cuidadosamente repetido, e cujo resultado de seus 

efeitos são conhecidos previamente. 
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e principalmente, porque se trata de um espaço de conflito, de divergência, portanto, de 

competição. Pensá-lo, nesse sentido, é também pensar sobre uma multiplicidade de símbolos 

em conflito. 

Partindo desse conceito, podemos pensar o ritual na política com alguns diferenciais. 

No campo da antropologia, durante um bom tempo, os estudos sobre rituais buscavam 

elementos sociais estáveis fornecidos pela característica reiterativa do rito, que, por sua vez, 

representariam cenários amplos para o entendimento de partes fundamentais da sociedade. De 

maneira que, vendo por essa ótica, os rituais se apresentam como mecanismos funcionais de 

preservação social (BARREIRA, 2006)
15

. 

De acordo com a discussão que aponta Barreira (2006), o interessante não é pensar 

os valores que cristalizam esses rituais, mas pensar como esses rituais são praticados. Na 

realidade, pensar a própria dinamicidade que caracteriza o próprio fazer político no contexto 

de campanhas eleitorais. 
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 Conforme pode ser analisado na teoria sociológica de Durkheim 
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3. CAPÍTULO II – CENÁRIOS DE DISPUTAS: OS PROCESSOS 

ELEITORAIS DE 2008 E 2012 

 

 

Neste capítulo, com base no que desenvolveu Geertz (2012) acerca do trabalho 

etnográfico, qual seja o de uma descrição densa da cultura, busco situar o campo empírico, 

aquilo que nas Ciências Sociais se denomina, portanto, de “campo de relações”, com o 

objetivo de fazer uma leitura interpretativa a partir da compreensão de que é necessário 

assumir, também, no sentido que afirma Bourdieu (1997)
16

, os diversos pontos de vista que 

este possa me apresentar. 

Para tanto, importa relembrar que essa pesquisa demarca-se como uma investigação 

situada no campo de estudos eleitorais com foco na cultura política, categoria que aqui se 

localiza no que se conhece por antropologia da política. Nesse sentido, a perspectiva de 

interesse é situar as relações construídas dentro do período de campanha eleitoral, aqui 

compreendido como “tempo de política” - ou época da política -, como indica o referencial 

teórico utilizado como instrumental para a interpretação. 

A investigação realizada comporta um recorte analítico que corresponde aos 

processos políticos-eleitorais de 2008 e 2012, cuja finalidade é compreender os significados 

de ser “pé branco” e ser “pé roxo”, os quais se buscou entender a partir dos depoimentos de 

informantes da localidade de Araripe que se dispuseram a reconstruir, pela força da memória, 

a produção dessas identidades, bem como a que relações elas estão implicadas dentro do 

contexto politico local. 

Ressalta-se que o tema das eleições municipais já foi tratado em muitas abordagens 

da antropologia da política desde o seu desenvolvimento, no ano de 1988, de maneira que essa 

pesquisa está não como descontinuidade, mas como a possibilidade de mais uma contribuição 

para um campo de análise. 

Acerca dos significados de uma eleição municipal, Palmeira (2010, p. 126) destaca a 

questão de que “quando nos perguntamos sobre o que está em jogo numa eleição municipal há 

várias repostas possíveis, das mais estritamente formais”. Refere-se tanto às eleições como 

um cumprimento de uma determinação institucional, assim também como às considerações de 

ordem mais estratégica sobre as possíveis consequências de seus resultados sobre eleições 
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 Ver texto Compreender em “A miséria do mundo”, 1997. 
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futuras, estaduais e federais. Segundo ele, outra forma de buscar essa resposta perpassa pela 

consideração do modo como a população não só a concebe, mas como a vive, ou seja, como a 

experimenta e como participa de seu processo. 

Ainda segundo o autor, fazendo referência à categoria “tempo de política”, este 

momento é circunscrito pelo processo de disputa eleitoral para além de resultados eleitorais e 

se faz decisivo para o realinhamento social dessas populações, em seus diferentes contextos. 

Ao tratar, pois, de uma situação que mais do que os partidos pesam as facções, em que o voto, 

como já discutido anteriormente, não é uma escolha individual, mas um empreendimento 

familiar de “localização social”, a disputa eleitoral serve, nesse sentido, como pretexto para a 

redefinição de pertencimentos e a definição de fidelidades. 

Continua Palmeira: “se isso é verdadeiro para toda e qualquer eleição – e toda e 

qualquer que ao mesmo tempo envolve disputa é concebida como festa – vale especialmente 

para as eleições municipais, que representam uma espécie de matriz para as demais”. 

(PALMEIRA, 2010, p. 126). 

Partindo de sua afirmativa sobre o caráter festivo dos processos eleitorais, dedico 

parte desse texto à interpretação e discussão do material de campanha produzido durante os 

períodos eleitorais elencados como o recorte da pesquisa, em especial, das músicas de 

campanhas utilizadas, das carreatas das quais fui testemunha ocular, ao menos em parte. 

Nota-se que o período eleitoral é algo facilmente identificado. Tratando-se de uma 

cidade pequena como Araripe fica muito fácil perceber quando uma campanha se inicia, 

mesmo quando existem regras políticas que deixam claro que a campanha, propriamente dita, 

só pode ter início quando determinado pela justiça eleitoral. Entretanto, quando o assunto é 

política eleitoral essas regras, em seu sentido prático, se desfazem na maior facilidade. E não 

são apenas os candidatos que ignoram essas regras, mas os eleitores também. 

Em 2008, a prefeitura de Araripe foi disputada por três candidatos. O médico José 

Humberto Germano Correia, da coligação PSDB / PTB / PR / PHS, com slogan de campanha 

intitulado Por amor ao Araripe e o advogado Jucélio Nunes de Alencar, da coligação PCdoB 

/ PP / PMDB / PRB / DEM, com o slogan Araripe agora vai e a funcionária pública Olga 

Maria de Alencar, do PSB
17

. 

Como normalmente costuma acontecer, a disputa se concentrou entre os dois 

primeiros candidatos, obtendo-se o seguinte resultado: JOSÉ HUMBERTO GERMANO 

CORREIA com 7.151 votos, obtendo 58,35% dos votos e, portanto, sendo eleito, JUCELIO 

                                                           
17

 Conforme consta no site do TRE-CE, a candidata não se coligou a outros partidos. 
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NUNES DE ALENCAR com 4.990 votos, em segundo lugar, resultado que somou 40,71% 

dos votos e OLGA MARIA LOIOLA ALENCAR DE SOUSA, com 115 votos, ficando em 

terceiro lugar com apenas 0,94% dos votos
18

. 

Aquela foi a terceira vez em que José Humberto, na época filiado ao PSDB, disputou 

o cargo de prefeito da cidade, assumindo os mandatos: 1996-2000; 2000-2004; 2008-2012; 

2012-2015
19

. Nos dois últimos pleitos, a disputa se deu contra o mesmo candidato, Jucélio 

Nunes, que concorreu ao cargo de prefeito em 2000, 2004 e 2008, fato que contribuiu para se 

produzir a imagem do “arquirrival”
20

. 

Em 2008, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o eleitorado do 

município de Araripe correspondia a 16.139 eleitores. Tendo comparecido nas eleições um 

número de 13.228 eleitores, ou seja, 81,96%, com um total de 12.256 votos válidos. Os dados 

registram ainda uma abstenção de 2.911 votos, o que corresponde a 18,4%, 132 votos em 

branco e 840 votos nulos. São estes apenas dados ilustrativos. 

O ano eleitoral de 2012 começou a se configurar antes mesmo que o mandado de 

2008 fosse concluído e isso se deu pelo rompimento do vice-prefeito eleito em 2008, Giovane 

Guedes Silvestre, com o prefeito José Humberto Germano Correia. Nas eleições municipais 

de 2012, Giovane Guedes, concorre pelo PT – Partido dos Trabalhadores, na coligação 

“Araripe para todos” - (PDT / PT / PTB / PR / DEM / PSDC), passou a ser adversário de Dr. 

Germano
21

, que naquele período já havia deixado o PSDB – Partido da Social democracia 

Brasileira e se filiado ao PSD – Partido Social Democrático, concorrendo pela coligação “Pra 

fazer ainda mais” - (PP / PMDB / PTN / PSB / PSD / PC do B). 

Esse processo político eleitoral trata-se de uma acirrada disputa política, que pode ser 

verificada pelo seu resultado ao tornar JOSÉ HUMBERTO GERMANO CORREIA 

novamente prefeito do município de Araripe, agora pela quarta vez, com 6.124 votos, o 

equivalente a 50,18% do total válido, com uma diferença de apenas 45 votos em relação ao 

seu adversário, GIOVANE GUEDES SILVESTRE, que obteve um total de 6.079 votos, 

representando um percentual de 49,82%, de um total de 17.079 eleitores. 

Segundo o TRE-CE, os dados percentuais do processo eleitoral foram de 23,91% de 

eleitores ausentes, 76,9% votantes, 1,2% de votos brancos, 5,7% nulos. O total desse números 
                                                           

18
 Ver tabela de resultados disponível no site do TER-CE: 

http://trece.gov.br/tre/eleições/ele2008/resultados/HTML/resultado-ARARIPE.htm 
19

 No ano de 2015, o prefeito Dr. Germano Correia tem seu mandato cassado e perde o cargo. 
20

 Em 2010, ano de eleições estaduais e federais, Jucélio Nunes Alencar, do PP - une-se ao prefeito 

Dr. Germano em apoio ao candidato à reeleição, Cid Ferreira Gomes, ao cargo de governador do Ceará. E desde 

então, o referido candidato não disputou nenhum outro pleito eleitoral no município, passando a ocupar um 

cargo de confiança na prefeitura. 
21

 Forma como é tratado pelas pessoas do município. 

http://trece.gov.br/tre/eleições/ele2008/resultados/HTML/resultado-ARARIPE.htm
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soma 93,91% de votos válidos
22

. Os dados aqui apresentados são apenas ilustrativos, uma vez 

que não é interesse dessa pesquisa dar ênfase à pesquisa quantitativa representada por eles, 

porém, não por isso, esses números deixam de ser importantes para pensar a reconfiguração 

do cenário político local. 

 

 

3.1 Prometer é envidar-se – as relações de troca em contexto de campanha 

eleitoral 

 

 

Ao tratar-se de campanha é preciso pensar o significado de cada símbolo. Daí, o 

motivo para não deixar passar os significados dos slogans de campanha, que por sua vez estão 

indicando mudanças ou continuidades de projetos políticos em disputa - vale dizer que aqui é 

apenas uma tentativa de interpretação. 

Em 2008, por exemplo, os slogans eram: “Por amor ao Araripe”, ao qual se pode 

inferir que indicava, de certa forma, a relação de pertencimento construída pelo candidato Dr. 

Germano. Por não ser natural do município e, certamente, sabendo que seria atacado por seu 

adversário com a acusação de ser “forasteiro”
23

, como ocorreu de maneira muito fortemente 

nas eleições de 2008, pôde ter sido utilizado para fortalecer a ideia de compromisso com o 

povo de Araripe; Enquanto seu adversário, Jucélio Alencar, utilizou-se do slogan “Araripe 

agora vai”, que de certa forma funcionava como um ataque a seu concorrente, indicando que 

o município não crescia e que precisava de sua atuação política para seguir rumo ao 

progresso. 

Como forma de combater a acusação de “forasteiro” feita pelo candidato, Jucélio 

Nunes Alencar, o candidato Germano Correia, em 2008, ainda filiado ao PSDB, o respondeu, 

a partir de uma música de campanha, que afirmar que Araripe é o seu lugar e que para lá foi 

porque o seu povo o chamou. Vejamos a música-reposta: 

 

45 é pra votar. 45 é pra votar e confirmar. 

Dr. Germano cabra direito! 

Pra Araripe esse é o prefeito.  

Pois é trabalho que o povo quer, 

Não é ganhar sem mexer nenhuma colher. 

                                                           
22

 O resultado eleitoral de 2012 teve sérias complicações para os anos que seguiram (2014 e 2015), 

questão a ser discutida no quarto capítulo dessa dissertação. 
23

 Termo fortemente presente nos discursos e no próprio material de campanha a ser verificado mais 

adiante. 
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Tive que mudar pelo meu amor. 

O meu povo me chamou 

E Araripe é o meu lugar.
24

. 

 

O material de campanha, em particular, as músicas veiculadas nos carros de som, que 

por sua vez percorriam a sede, distritos e sítios de todo o município, funcionam como uma 

espécie de indicativo de que a campanha realmente começara. A compreensão que se tem a 

partir disso é de que na localidade estudada, assim como em muitos municípios do interior do 

Ceará, a campanha eleitoral se faz com música, se faz com festa. 

Importa mencionar as observações realizadas pela professora Elizabeth Lima (2011), 

da Universidade Federal de Campina Grande, a partir das quais, se referindo ao caráter de 

espetacularização da política, demonstra por meio de sua pesquisa o significado simbólico 

presente na produção musical das campanhas eleitorais. Este, que no mesmo sentido, tem sido 

utilizado aqui, na tentativa de dar um significado vívido ao contexto do recorte de pesquisa. 

O aspecto festivo da eleição reafirma a circunscrição da campanha eleitoral como um 

ritual, isto é, caracterizada por certos comportamentos e práticas que em outros momentos da 

vida cotidiana não são praticados, bem vistos ou importantes. O sentido da festa se efetiva nas 

reuniões realizadas, nas músicas rodadas nos carros de som, nas cores dos partidos, nas 

bandeiras em movimento e imagens dos candidatos nos carros e na frente das casas. Essa 

experiência é se constitui, em parte, na compreensão do que se denominou “tempo de 

política”. 

Passado o período da campanha a política deixa de ser tema principal de conversas 

nos bares, escolas, calçadas, praças e vários outros lugares. A depender do clima de disputa 

entre “situação” e “oposição”, pode até voltar a ser assunto cotidiano, como veremos em um 

capítulo específico da pesquisa, mas ainda assim, pelo que se verificou no contexto 

investigado, não tão intenso como no momento propriamente da eleição. Segundo o que 

conclui Palmeira (2010, p.129), “fora do ‘tempo da política’, a política se confunde com a 

atividade política da facção dominante”. 

Aceitar pregar o cartaz, expor bandeira nas casas e carros, vestir a camisa de um 

candidato é tornar pública a adesão do eleitor e ou de sua família. Sobre o caráter festivo da 

política em contexto de eleições, Palmeira faz a seguinte reflexão: 

 

Quando se diz que a “política é festa”, não se está simplesmente 

assinalando o lado festivo das atividades próprias desse período, em 
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 Música de campanha veiculada em carros de som, durante as eleições de 2008, no município de 

Araripe. 
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que as disputas são dramatizadas de modo quase teatral, mas também 

indicando a própria política (a relação nós-eles, em vários níveis – 

comunidade/política; facção a/facção b, etc) que está sendo 

comemorada. (PALMEIRA, 2012. p. 128). 

 

Voltando ao que discutia anteriormente. No ano de 2012, momento de uma nova 

disputa, foram usados para identificar as campanhas os seguintes slogans: Dr. Germano com a 

coligação “Para fazer ainda mais”, para reforçar a ideia de crescimento do município, isto é, 

o seu progresso; e Dr. Giovane com a coligação “Araripe para todos”, para indicar que o 

governante da gestão anterior, que buscava a sua reeleição, não governava para todos os 

araripenses. Duas músicas de campanha registram bem a crítica feita pelo candidato da 

oposição, Giovane Guedes, à gestão do prefeito Dr. Germano: 

 

Chega de abandono na cidade, 

Tá na hora da verdade, 

Tá na hora de mudar! 

O futuro é competente e inteligente! 

Nosso povo tá carente 

Quer você para trabalhar, 

Minha gente tenha calma 

Que o futuro vem aí,  

Para trabalhar, moralizar, reconstruir.
25

. 

 

Outra música também possibilita analisar isso: 

 

Vamos lá, minha gente, 

É hora de mudar! 

Estou com Dilma,  

Tô com Lula  

E Dr. Giovane.  

É treze! 

Araripe, terra da gente, 

Gente alegre e hospitaleira, 

Que ajuda, é acolhedora! 

Mas não abuse do povo,  

Digo logo meu irmão! 

O povo te joga pra cima 

Mas se não tomar cuidado, 

Vai pro chão! 

Ei, Araripe! 

Tá na hora de mudar! 

Vamos votar é no treze, 

Para a coisa melhorar. 

Ei Araripe, 

Tá na hora de crescer! 

Treze é Dr. Giovane, 

Estou com ele pra vencer... 

Estou com treze, 
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 Música de campanha do candidato da coligação “Araripe Para todos”, rodadas em carros de som, 

durante as eleições municipais de 2012. 
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É Dr. Giovane, e não abro! 

Ele é do PT de Lula,  

Dilma é nossa fortaleza! 

Pro Araripe ir pra frente, 

Vote 13, com certeza. 

Treze é Dr. Giovane. 

Bote fé, ele é o novo! 

A batalha é da gente, 

A história é do povo! 

 

As músicas narram não só a necessidade de mudança, como também indica o 

“responsável” por fazê-la. Termo esse sempre bem aproveitado, seja na esfera das eleições 

municipais, estaduais e federais, pela oposição, que cumpriu o seu papel na disputa, qual seja 

o de tentar enfraquecer o candidato da situação. A forma mais comum de praticar isso foi 

apontando as falhas da gestão anterior, ao menos, quando o candidato buscou a reeleição ou 

lançou algum outro membro do seu grupo. 

Além disso, o conteúdo da música elucida outros aspectos também importantes e 

que, normalmente, só ganham evidência no período próprio da disputa, como a categoria 

“povo”. Pensando num espetáculo que se assemelha ao teatro, o povo seria o que podemos 

pensar como público, sendo que, no espetáculo da política, o público nem sempre é só 

espectador, já que por vezes ele “sobe” ao palco e fala em defesa de seu candidato, ele 

defende um projeto e os interesses de seu “líder político”. 

No período próprio da campanha, há, na verdade, um convite à participação do povo, 

pois nesse momento a política não é apenas dos especialistas – os políticos -, mas atividade de 

toda a comunidade, que deve participar, e vale dizer que participa, uns menos intensamente, já 

outros apaixonadamente. 

A segunda música, em particular, apresenta um fato curioso: a relação do candidato 

que representa a mudança e o crescimento de Araripe com Lula e Dilma. Importa lembrar 

aqui que, em 2012, não só em Araripe, mas em várias outras cidades, os candidatos 

produziram foto para exposição ao lado do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, uma 

espécie de capital político, muito importante por sinal no contexto de disputa eleitoral em 

2012. 

Para finalidade de contextualizar o campo de relações, vale lembrar algumas cenas 

que pude testemunhar durante o trabalho de observação, mais especificamente, na 

comemoração da vitória do prefeito reeleito, durante a qual alguns jovens circularam com 

panela pelo centro da cidade, para ser mais específica, em um espaço onde se localiza a Igreja 

Matriz, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura e duas praças públicas. Ali, aqueles jovens 
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cantaram que faziam parte da “panelinha”, batendo concha
26

 contra panela, o que indicava 

que faziam parte do grupo vencedor – do candidato reeleito, Dr. Germano. 

Vale registrar a música de campanha utilizada como indicativo dessas relações: 

 

Entra pai, entra mãe e entra filho. 

Quem era inimigo, agora é amigo, 

Todo mundo faz parte da panelinha. 

Essa galera é uma tremenda panelinha! 

Lá os puxa-saco tem moral, 

Tem emprego, tem real. 

Come o dinheiro da saúde, 

Come o dinheiro da educação. 

Lá tem que comer devagarinho, 

Pra ficar na panelinha (2x) 

Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar! 

É muito puxa-saco, 

Que não dá nem pra contar! 

Quem era inimigo, 

Come junto com a família. 

Égua, é muito puxa-saco, 

Comendo na panelinha. 

Tô fora, meu irmão! 

É muito bom fazer parte da panelinha, 

É muito bom comer na panelinha, 

O que nós queremos é poder, 

Pra poder comer na panelinha.
27

. 

 

 A partir do conteúdo da música, pode-se indicar pelo menos dois aspectos 

importantes: as dádivas trocadas, conforme a perspectiva de Mauss (2008), e a “localização 

social” dos sujeitos no contexto de campanha, conforme explicou Palmeira (2010). 

 Lanna (1995), no seu livro A dívida divina: troca e patronagem no nordeste 

brasileiro, aplicando o conceito de dádiva desenvolvido por Mauss, reflete a partir do seu 

tema de pesquisa sobre a dádiva funcionar como uma espécie de dívida social, que leva à 

generalização da crença na legitimidade do que ele chama de “permanente endividamento” 

dos hierarquicamente inferiores. 

 Entretanto, a dádiva pensada a partir do contexto eleitoral não se trata de uma 

dívida dos hierarquicamente inferiores, uma vez que a dívida tanto pode ser do próprio 

candidato como do eleitor, que também pode se endividar pela sua promessa de voto. Algo 

que, tanto na perspectiva de Lanna como no contexto pesquisado, não se diferencia, pois nos 

dois casos as relações verificadas não deixam de se apresentar como uma dívida. 

                                                           
26

 Instrumento utilizado na cozinha para servir refeição. 
27

 Faixa 12 do material musical da companha do candidato da coligação “Araripe para todos”, 

veiculada em carros de som durante a campanha eleitoral de 2012 em Araripe. 
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Quando se pensa uma campanha eleitoral, várias relações podem ser analisadas, 

inclusive, uma relação de troca em que o voto é que faz essa mediação. Conforme a teoria 

maussiana, a troca se configura em uma aliança assegurada pela relação do dar, receber e 

retribuir, transformando-se, assim, em uma aliança, um elo, (no caso do campo de pesquisa 

qual me debrucei), entre o aquele que vota e o aquele que é votado. Conforme Mauss: 

 

A obrigação de dar não é menos importante; o seu estudo poderia 

fazer compreender como é que os homens se tornam trocadores. 

Podemos apenas indicar alguns fatos. Recusar-se a dar, negligenciar o 

convite, como recusar receber, equivale a declarar guerra; é recusar a 

aliança e a comunhão. (MAUSS, 2008, p. 71). 

 

Nesse sentido, um candidato esquivar-se a atender um pedido de um eleitor, ou 

qualquer outro membro da comunidade, durante o período eleitoral, é recusar-se a firmar uma 

aliança, isto é, um laço que ligue um sujeito e outro. 

Pensando ainda o conteúdo da música de campanha, a relação de troca se constitui 

como a aliança que se explica pela condição de que dado sujeito ou família possa entrar ou 

continue a fazer parte da “panelinha”, isto é, na hora de fazer a distribuição dos cargos 

públicos, continue a está incluso. Caraterística muito forte da nossa cultura política, nas 

diferentes escalas do governo brasileiro. 

Tal ideia assemelha ao argumento de Chaves (2003), quando, buscando um diálogo 

com Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, argumenta sobre a política ser de caráter 

personalista, em que permanece o predomínio do vínculo pessoal como forma de 

arregimentação política. Isso significa que o personalismo ou a predominância das relações 

pessoais revela-se em uma manifestação política que se apresenta tanto na relação político-

eleitor como também na forma de arregimentação do voto. 

Sabe-se que a análise de Sérgio Buarque de Holanda (2013), sinaliza um tipo de 

sociabilidade do povo brasileiro, sintetizada no que ele definiu como “cordialidade”, que seria 

marcada por um conjunto de relações que explica uma forma de conduta social, nem sempre 

consciente, responsáveis por frear a modernização da sociedade brasileira e que conservam as 

relações de favorecimento social, conforme sua interpretação, resultante do passado rural 

brasileiro. Dessas características é que é possível compreender o que ele identificou como 

confusão público-privado. 

Segundo Chaves (2003), o caráter cordial se aplica a um modelo de relações 

familiares – privadas que torna-se ordenador das relações políticas, que deveriam conformar 

um domínio público. Estas relações, por sua vez, não configuram um mundo público, que 
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apenas pode se constituir enquanto definido por regras em normas gerais comuns a todos. 

Conclui ela: 

 

Em Raízes do Brasil, afetividade como padrão definidor de valores 

para cada sociedade mais ampla, para além da família, implica na 

inserção da particularidade e dos privilégios na esfera política, 

contrariando a constituição democrática. (CHAVES, 2003, p.23). 

 

O caráter de sociabilidade, designado por Sérgio Buarque de Holanda como cordial, 

marcada por relações de favorecimento, apresenta um ponto de encontro com o que se está 

discutindo a partir da ideia de troca buscada em Mauss, e que se explica, por exemplo, no 

apoio de dada família e em contrapartida à aquisição de um cargo no serviço público 

municipal. 

Vale ressaltar aqui a fala de um entrevistado durante as eleições de 2012, quando, 

referindo-se a uma família específica da cidade, disse o seguinte: “eles têm que ter uma 

contrapartida” (Masculino, estudante, 17 anos)
28

, o que indica, conforme a análise, uma 

relação de troca. A dádiva aqui se constitui sob duas condições particulares. Podemos pensar 

que, no caso de uma reeleição, o que importa é manter essa relação – aliança -, e assim, ao 

assegurar o apoio de determinado grupo familiar, quase sempre lhe oferecer algo em troca. 

Sobre essa relação, Chaves (2003, p. 49), afirma que “reeleger alguém é pagar uma 

dívida, do mesmo modo que se candidatar a um cargo eletivo requer fazer promessas”. Para 

expressar melhor essa relação, continuo o diálogo com a autora, especialmente quando ela, a 

partir de sua pesquisa no sertão de Buritis/MG, infere a seguinte afirmativa: 

 

A política representa um reino de possibilidades, em sua ampla esfera 

totalizadora. Se tudo ‘depende da política’, ela constitui a instância na 

qual a realidade, dura e penosa, encontra sua ratificação e, ao mesmo 

tempo, guarda a promessa tantas vezes malograda de mudança. (...). 

Mas a promessa, na política é dos políticos, eles a proferem, eles 

devem cumpri-la. (...). A plataforma política, expressa na forma de 

promessa, estabelece genericamente, o compromisso moral que 

vincula o político ao eleitor, reforçando exemplarmente a tese 

maussiana sobre a dádiva: “ruim é para quem promete e não cumpre, 

não é para quem espera. Se você empenhou dar uma agulha, você fica 

devendo para sempre aquela promessa”. (CHAVES, 2003, p.57-58)  

 

A análise da autora reforça a ideia da relação político-eleitor, essa que tem como 

importante mediação a promessa, que funciona como uma espécie de código linguístico, o 

qual não só a representa, mas que sustenta essa relação. Essa afirmativa pode ser refletida a 
                                                           

28
 Entrevista realizada em 05 de outubro de 2012, durante uma carreata realizada pela coligação “Para 

mudar ainda mais”.  
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partir de uma história narrada em forma de diálogo gravada em CDROM e veiculada nos 

carros de som e programas de rádio durante a campanha eleitoral de 2012, intitulada “Homem 

promessa”: 

 

E agora, com vocês 

Aquele que faz de conta que faz 

O homem promessa! 

Ora, menino! 

Eu sempre gostei de investir 

No treinamento dos funcionários. 

Mas que bacana, homem promessa! 

O Sr. então investe na qualificação profissional?! 

É verdade, esses dois anos, por exemplo, 

Mandei os funcionários do departamento de obra 

para o curso. 

Que curso, homem promessa? 

Ah, menino! 

De maquiagem,  

Que é pra gente dá uma maquiadinha, assim, na cidade, 

Num, saber?!!  

A eleição tá chegando  

Aí, vamos dando uma maquiadinha de asfalto aqui,  

Um remendinho ali. 

E assim, a gente vai enganando esse povo (risos). 

Levando todo mundo na conversa!
29

. 

 

A história narrada não só reforça o caráter da promessa durante a campanha eleitoral, 

mas também reforça a importância de seu cumprimento. Aqui a promessa se constitui como 

aspecto negativo, pois o “Homem promessa” não é aquele que cumpre, mas aquele que tenta 

fingir que fez prometido. 

Sobre a promessa enquanto conteúdo simbólico do processo de campanha, Chaves 

(2003), continua 

 

A promessa gera um comprometimento mútuo pela palavra. Embora o 

candidato derrotado enfatize o conteúdo derrogatório da promessa, sua 

fala explicita ser ela um traço constitutivo da relação político-eleitor, 

particularmente no período eleitoral. Elas são o fulcro das campanhas, 

elemento essencial à performance política naquele período. Ela traduz 

em larga medida, a relação política, conquanto grande parte do 

descrédito dos políticos advenha da percepção da quebra da promessa. 

Neste caso, ela perde o sentido de garantia do nexo de coerência da 

ação por parte do político, subjacente a uma problematização e uma 

tomada de posição ante a realidade, para tornar-se o eixo de um 

exercício ilusionista. (CHAVES, 2003, p.59). 

 

                                                           
29

 Faixa nº11 do CD da coligação “Araripe para todos”, veiculada nos carros de som, durante as 

eleições de 2008. 
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A promessa é, portanto, parte fundamental da performance política, sem promessa é 

difícil fazer campanha. Ela é uma espécie de código que marca o período eleitoral, funciona 

como uma dívida com o eleitor. E não parte apenas dos políticos, o eleitor também pode 

assumir essa posição. É muito comum ouvir o seguinte: “prometi votar em fulano, devo um 

favor a ele”. A promessa tende a torna-se uma dívida, tanto da perspectiva do candidato, 

como do eleitor, e algumas vezes, pode tornar uma dívida familiar. 

Nesse aspecto, alargamos a noção de promessa que tratou Chaves (2003), pois ela 

não é apenas do político, mas pode em algumas circunstâncias ser também do eleitor. Na 

realidade, porque na disputa eleitoral é difícil definir relações muito precisas. 

A promessa que se torna uma dívida social costuma ser proveniente de algum favor, 

normalmente, realizado pelo candidato não necessariamente no período propriamente da 

campanha. Importa esclarecer que a promessa se constitui como tal porque se constrói a partir 

de relações sociais entre os seus agentes. Nesse caso, entre candidato e eleitor, relação essa 

fundada na importância atribuída ao atendimento do pedido do eleitor, e consequentemente na 

sua retribuição.  

O que se deve considerar, entretanto, é que é na hora do voto que é possível retribuir 

o favor recebido. A promessa só se cumpre no momento de poderíamos assimilar ao clímax 

da cena de um filme, posteriormente, encaminhada para o seu desfecho: a apuração eleitoral 

que dá o resultado do candidato vitorioso. 

Essa relação de troca com base na promessa e que, por sua vez, funciona como uma 

espécie de aliança, conforme a teoria maussiana, demonstra que se constrói uma lógica para o 

voto que deve ser buscada no que indica o eleitor e o próprio campo da pesquisa. Conforme, 

analisou Magalhães (1998), há uma logica de interesse na escolha do voto e para a própria 

elaboração da política como atividade prática e é nessa logica própria que se deve buscar o 

significado cultural da política. 

Nessa perspectiva, a promessa que se transforma numa dívida social reproduzida no 

discurso “devo um favor a fulano, e por isso vou votar nele e não em outro candidato”, seja 

vereador ou prefeito, está para essa pesquisa como uma lógica possível para como o eleitor 

define o seu voto. 

A fala de uma pessoa do grupo partilhante da pesquisa se faz interessante para se 

refletir sobre quais relações se funda a adesão a um candidato ou a um grupo político: 

 

O meu candidato, o seu Elízio, quando ele falou comigo. Quando ele 

falou, aí seu Zezito falou. Aí eu disse: seu Elízio já falou. Ai um dia 

eu ia passando, aí foi perguntei: Seu Zezito me arruma uma roça pra 
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eu botar umas vacas. Aí ele ficou calado. Aí quando foi um dia, Elízio 

vinha.  Aí eu disse: ei Elízio me arruma uma roça pra eu botar três 

vacas lá na serra? Ele disse: pode botar é 10. Ai, foi uma pessoa que 

me serviu: Aí eu disse: sabe, o homem é esse da gente acompanhar. Aí 

quando falaram comigo, eu disse: não, eu tenho compromisso.
30

 

(Masculino, 65 anos agricultor).
31

 

 

A partir do que narra o informante, no qual expõe uma situação da sua própria vida, é 

possível estabelecer um ponto com o qual se discutia acerca da lógica para a escolha do voto. 

Consequentemente, a afirmativa sobre o endividamento social produzido a partir de relações 

recíprocas, isto é, de um favor prestado, não necessariamente, no momento próprio da eleição, 

é retribuído por meio do voto em um momento posterior. 

A negação de um pedido por parte de um político e o atendimento a um mesmo 

pedido por parte de outro, funcionou como forma de orientação da sua escolha política. Vale 

salientar, conforme o próprio depoimento apresentado, que continua a lhe orientar até o 

presente momento. 

Percebe-se, dessa maneira, o quanto a prática política pode apresentar lógicas 

específicas para a escolha do voto. Como apresentado na narrativa do informante, ela pode 

partir de uma relação estabelecida no passado, a exemplo do favor prestado e do laço de 

amizade construído.  

A compreensão das relações políticas vistas a partir de como é vivenciada pelas 

pessoas em Araripe reafirma o princípio antropológico de que as sociedades, ao se 

produzirem e reproduzirem, compreendem ao mesmo tempo em que explicam suas práticas. 

Talvez essa não seja a lógica ou explicação que o cientista pesquisador considere a mais 

correta, mas é importante entender que se faz ciência para se compreender a realidade, e não 

necessariamente, para dizer como ela deve ser. Esse é o desafio desse trabalho, explorar as 

diferentes formas como a política é praticada, para assim, entender seus significados. 

 

 

3.2. A produção de identidades políticas: os significados de ser pé branco e ser 

pé roxo durante processos de disputas políticas 

 

 

                                                           
30

 Com o intuito de contextualizar a fala do informante, é importante algumas informações, primeiro, 

dizer  que Seu Zezito e Elízio como apresentado  na fala do informante foram políticos (prefeitos) de Araripe no 

passado.  
31

 Entrevista realizada em 23 de maio de 2015. 
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O período eleitoral por ser um momento caracteristicamente ritual produz uma 

grande diversidade de símbolos e signos que o permitem ser percebido pela sociedade de 

maneira geral de forma bastante particular. Por constituir-se como ocasião eminentemente de 

disputa e por envolver não só candidatos adversários e partidos políticos, mas também 

eleitores e não-eleitores, o processo político eleitoral produz grupos divergentes que passam a 

ser identificados a partir de suas posições dentro do campo de disputa. 

A forma como esses grupos são identificados está de acordo com o conteúdo cultural 

particular, havendo também uma diferença nessa identificação, se considerarmos as distinções 

da prática política em cidades de pequeno, médio e grande porte. 

O momento eleitoral em um município pequeno possibilita a relação corpo a corpo 

entre candidatos e eleitores, como bem registrou o prefeito eleito em 2012 durante a 

realização de uma reunião, no exato momento da campanha eleitoral para governador, ano de 

2014, e na presença de candidatos ao cargo de deputados e parte da população local. A eleição 

a nível estadual e federal não é tão calorosa como costuma ser as eleições para prefeito e 

vereador. 

Vejamos a parte da sua fala durante a reunião mencionada, que registra as 

especificidades da eleição municipal: 

 

Que alegria, que satisfação estarmos aqui hoje, praticamente iniciando 

essa campanha, tão importante, em que vamos eleger o Congresso 

Nacional, em que vamos eleger a Assembleia Legislativa do estado, 

que vamos eleger a nossa presidente. É uma eleição muito importante, 

é uma eleição que decide o destino do Brasil. É claro que não é uma 

eleição tão acalorada como é a eleição de vereador e prefeito, porque 

aí o sangue ferve, o sangue ferve mais quente, né?! Aí é um 

envolvimento maior. Os vereadores... a gente tem mais candidatos a 

vereadores, cada um buscando seu voto, cada um defendendo as cores 

de seus candidatos. É uma eleição mais calorosa, mais humana, 

digamos assim.
32

  

 

O discurso do prefeito torna-se importante enquanto dado analítico exatamente por 

enfatizar a singularidade do processo político-eleitoral municipal. Como se verifica a partir da 

sua fala, durante a eleição para prefeito e vereador, torna-se muito presente a relação direta 

entre candidatos e eleitores. De forma que, se considerarmos o próprio recorte nativo, 

denominado “tempo de política”, essa relação é esperada, inclusive, pela população de 

maneira geral. 

                                                           
32

 Transcrição de parte do discurso do prefeito cassado, Dr. Germano, durante reunião de campanha 

para as eleições federais de 2014, realizada no dia 16 de setembro de 2014. 
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A forma como o processo eleitoral é vivenciado numa pequena localidade, 

considerando a proposta dessa investigação, têm muito a nos fazer compreender acerca da 

pratica política, especialmente, porque ela tende a produzir relações mais precisas e, portanto, 

mais observáveis. É nela que podemos ver nitidamente comportamentos e atitudes, tanto dos 

políticos como das pessoas de modo geral. 

Em Araripe, como percebido, os partidos políticos, no momento em que 

compreendem a campanha eleitoral, não aparecem da mesma forma que numa eleição federal, 

sendo que, muitas vezes, o eleitor nem mesmo sabe qual é o partido de seu candidato. Na 

verdade, as cores usadas nas bandeiras, nas camisetas e bonés, são o que estabelece maior 

relação com os partidos. Podemos pensar o exemplo do vermelho para identificar o PT – 

Partido dos Trabalhadores e do branco e amarelo para identificar o PSD – Partido Social 

Democrático. 

Apesar de ter sido fortemente mencionado o número que identifica os candidatos e, 

consequentemente, os partidos a que são filiados, há também a produção de outras formas de 

identificação dos grupos políticos que disputam uma eleição. É em relação à produção desses 

outros símbolos que detenho meu pensamento. 

No pleito político de 2008, a disputa se deu entre um candidato do PP – Partido 

Progressista, um candidato do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira e uma terceira 

candidata, filiada ao PSB - Partido Socialista Brasileiro, centrando-se, entretanto, numa 

disputa entre os dois primeiros candidatos. Eu pude observar, de forma muito forte, a 

utilização de categorias próprias para identificar não só candidatos, mas também eleitores e 

não-eleitores, tais como os filhos (crianças e adolescentes) não votantes, os quais, juntamente 

com suas respectivas famílias, também defendiam determinado candidato. 

As categorias às quais me refiro são aquelas que preferi chamar de identidades: “pé 

branco” e “pé roxo” - estas que me propus a compreender os significados. Tais categorias são 

pensadas como identidades devido às suas capacidades de identificar agentes durante 

processos de disputa política no contexto em que se realizou a pesquisa. Apesar disso, aqueles 

que, durante uma campanha, se identificam com uma coisa ou outra não a veem 

necessariamente como sua identidade, ainda que as mesmas funcionem como uma espécie de 

localização social no momento da campanha. 

Pensar tais categorias como identidades, da maneira como foram apresentadas, faz 

parte do pressuposto da análise realizada, na qual, curiosamente, detive parte de minha 

atenção em buscar compreender e explicar em que consistem essas terminologias. 
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A primeira observação acerca do uso dessas terminologias como forma de 

identificação é que elas são requeridas particularmente em momentos de disputas políticas, 

assumindo, assim, certa mobilidade no campo prático da política, tanto por serem usadas em 

momento particular como também por ser possível que um sujeito ou uma família seja uma 

coisa ou outra em um único ou em diferentes processos políticos.  

É por ter essa dimensão móvel que cabe nessa observação o conceito de identidade 

desenvolvida por Stuart Hall (2011), cujo pressuposto básico é de que não se pode pensar a 

identidade de forma cristalizada. O processo político-eleitoral, da forma como foi por mim 

analisado, é uma ocasião em que essa capacidade móvel da identidade pode ser verificada de 

forma bastante significativa. 

Percebida como um momento que localiza agentes e grupos, a campanha eleitoral é 

um cenário fundamental ao desempenho de identidades, ou se pensarmos como Goffman 

(1999), ao desemprenho de papéis. Analisados por essa perspectiva, ser “pé branco” e ser “pé 

roxo” são papeis desempenhados durante o processo ritual da eleição. Quando o sujeito 

qualificar-se como “pé branco” ou “pé roxo” durante uma campanha política, quase sempre 

isso implicará em participar das reuniões e comícios do grupo político ao qual pertence, em 

fazer campanha para o seu candidato, em vestir-se de tal identidade. 

Empenho-me em analisar as categorias nativas “pé branco” e “pé roxo” partindo da 

ideia de que a eleição municipal tem suas particularidades e que estas tornam a campanha 

eleitoral diferenciada das campanhas estaduais e federais.  O momento eleitoral é visto, 

portanto, como ocasião em que as facções disputam o poder, isto é, em que grupos 

politicamente divergentes se colocam em condições opostas, sugerindo diferenças entre eles. 

Tendo como referência Araripe e o recorte de análise – as campanhas eleitorais de 

2008 e 2012 -, concluo que essas facções se identificavam como “pé branco” e “pé roxo”. 

Além de outros aspectos também importantes, esse fato marca que um traço da política local é 

a polarização política entre candidatos e seus respectivos grupos. 

Na condição de facções políticas, conforme a análise de Palmeira (2010), as 

categorias “pé branco” e “pé roxo” são desencadeadas por significados políticos, pois, se 

funcionam como uma espécie de demarcação política, sobre elas são atribuídas características 

positivas e negativas advindas dos diferentes lados, já que estão sob a circunstância de 

disputa. Assim como grupo “pé branco” quer ser sobressair com relação ao grupo “pé roxo”, 

de igual maneira este último também quer estar acima do grupo que lhe opõe. 

A forma como isso se dá no campo de disputa, de forma geral, é pela acusação 

daqueles que estão à frente no processo de disputa, os candidatos. Essas acusações são 
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produzidas e reproduzidas no cotidiano da política como forma de explicitar o processo de 

disputa. Dessa forma, exercem uma eficácia sobre o desenrolar do processo, especialmente, 

porque indicam a localização de um grupo de pessoas que, na ocasião, desejam e defendem a 

mesma coisa. Dessa maneira, enquanto categorias de identificação, elas possuem força 

simbólica, principalmente, porque tem fundamento na coletividade. 

Na tentativa de melhor entender como são produzidas essas categorias e como elas 

são utilizadas pelas pessoas de Araripe, busquei, durante as entrevistas, questionar os 

informantes acerca da origem e significado das mesmas. Sobre este último questionamento, 

algumas versões apareceram nas narrativas dos informantes, de formas particularizadas, 

entretanto, apresentaram pontos de ligação que necessitavam ser considerados. 

Numa das primeiras entrevistas que realizei ao tratar dessas categorias, obtive a 

seguinte afirmação: 

 

[...] o “pé roxo” surgiu assim: Dr. Germano... Aí Elízio, aí foi 

inventaram. Porque o Doutor era branco, aí botaram o apelido de pé 

branco, aí Elízio como era preto, aí botaram o apelido de “pé roxo”. 

[...] o povo de Elísio tudo era mais moreno. E fizeram um pé branco e 

um pé roxo, aí botaram nas paredes e de carros, e tocaram para frente! 

[...] e ainda hoje tá pé branco e pé roxo. Ainda hoje, ainda hoje sou pé 

roxo, desde desse tempo que sou pé roxo.  [Masculino, aposentado, 65 

anos. Entrevista realizada em 23 de Maio de 2015]. 

 

Como pode ser observado, para fazer referência a Dr. Germano e Seu Elízio, o 

informante dá ênfase à categoria “pé roxo”, levando ao entendimento de que ambas as 

categorias estão ligadas às trajetórias políticas dos políticos mencionados. Mas podemos 

entender que o fato de ter direcionado sua narrativa para a categoria de identificação “pé 

roxo” está ligado a sua localização no campo de disputa. Isso é percebido quando ele afirma-

se como “pé roxo”, referindo-a como a sua identidade política desde quando a categoria foi 

criada. Nas suas próprias palavras: “E ainda hoje tá aí esse pé branco e pé roxo”. 

Tratando-se ainda de quando e como surgiram as categorias “pé branco” e “pé roxo”, 

afirma: 

 

Eu acho que foi, que foi em 92, por aí assim, não foi em 2002, não. 

Isso já começou essa campanha de pé roxo e pé branco, bem em 90 

por aí ... porque já teve Germano 12 anos, 3 pleitos, deve ter sido de 

90 para 91 que saiu esse pé roxo e esse pé branco. [...] fizeram os pé e 

botavam nas paredes, nos carros e tal, e daí pra cá foi assim. 

[Masculino, aposentado, 65 anos. Entrevista realizada em 23 de Maio 

de 2015]. 
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O que se observa é que as terminologias aqui tratadas, conforme a narrativa desse 

informante e assim como também evidencia a fala de outros entrevistados, estão relacionadas 

diretamente com algumas figuras políticas locais. Ainda que possa haver divergências nas 

suas narrativas, de modo geral, reafirmam a hipótese de pesquisa, isto é, que se tratam elas de 

identidades políticas requeridas durante as campanhas eleitorais, estando, por sua vez, além de 

ligadas a certos nomes políticos, condicionadas pelas suas atuações profissionais. 

É importante observar, entretanto, que apesar de suas produções estarem 

relacionadas às figuras políticas, as categorias mencionadas tornam-se categorias de 

identificação coletivas no contexto disputa política, pois não fazem referência apenas aos 

candidatos, mas aos grupos de pessoas que seguem politicamente a cada um dele. 

De tal maneira, as categorias de identificação são o que podemos chamar ainda de 

símbolos de campanha, uma vez que sua significação está intimamente ligada ao período 

eleitoral. De certa forma, conforme o campo político vai sendo transformado pela própria 

atuação dos agentes sociais, os significados também vão sendo recriados. Mas ainda assim, 

essas categorias evidenciam algo fundamental da prática política, a divisão da sociedade em 

grupos opostos, e que por sua vez, sentem a necessidade de explicitar essa oposição. 

Se essa oposição é marca principal do conflito no campo da disputa politica, ela 

também explica e dá significado à política, uma vez que funciona como uma espécie de 

localizador social em período de campanha, porque nesse momento, o agente não é só fulano 

de tal, ele é quase sempre um eleitor/seguidor de um dos grupos.  Vejamos, portanto, a fala 

de outro informante que prestou depoimento: 

 

[...] quando eram somente dois partidos, arena 1 e arena 2 [..]. Então a 

pessoa dizia: é arena 1 ou arena 2? Depois com a pluralidade dos 

partidos, no caso aqui em Araripe, quando Dr. Germano passou a 

liderar politicamente , a militar aqui na política. Então, essa é uma 

versão minha: sendo ele médico e andando todo de branco, 

logicamente também de alçado branco. Ai então, a população 

involuntariamente criou esse apelido de “pé branco”, que era Dr. 

Germano que era médico, e andava de branco. Sendo adversário de 

Seu Elísio que não era médico, logicamente não andava de branco, e 

que era moreno. Então, classificaram ele, como pé roxo, que seria 

adversário do outro. Ele era um cidadão moreno. [Masculino, 

funcionário público, 55 anos. Entrevista realizada em 12 de fevereiro 

de 2015]. 

 

A partir dessa última narrativa, é possível verificar que a cor branca, utilizada para se 

referir ao pé, funciona como elemento de identificação com um político, cuja profissão tem 
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como referência a cor branca. De maneira implícita, é possível perceber que o quesito 

trabalho/profissão aparece como um fundamento que explicaria, supostamente, o fato de se 

utilizar o “pé”, o membro do esqueleto/corpo humano que passa a identificar o 

candidato/político e consequentemente seu grupo. 

O discurso do informante possibilita ainda pensar em outra questão também 

importante, particularmente, quando ele lembra que antes eram apenas dois partidos, “arena 

1” e “arena 2”, de maneira que as pessoas se identificavam a partir desse par de oposições 

quando perguntarem-se, uns aos outros, se eram arena 1 ou arena 2
33

. 

O fato lembrado por ele vem reafirmar que a política localiza pessoas e grupos e que, 

por localizá-las, também as identifica. Dessa forma, se em um momento anterior as pessoas 

em Araripe eram identificadas politicamente como “arena 1” ou “arena 2”, em um momento 

posterior elas passam a ser identificadas no campo de disputa política, como “pé branco” e 

“pé roxo”. 

Também muito parecida com as demais narrativas aqui mencionadas, outra versão 

acerca da origem dessas categorias diz o seguinte: [...] pé roxo era mais trabalhador rural, 

era o povo pobre, simples. Era quem plantava mandioca, quem vivia da roça. [Feminino, 

Funcionária pública, 63 anos. Entrevista realizada em 09 de agosto de 2015]. 

A fala da informante reforça a ideia de que as categorias de identificação política têm 

como referência as atividades desempenhadas pelos políticos aos quais elas estão 

relacionadas. Reforça também a hipótese de que tomar o pé como símbolo da campanha de 

um candidato, e consequentemente, de seu grupo político, se explica pela importância dada à 

categoria trabalho e a como e onde este se realiza. 

Nesse sentido, a categoria de identificação política “pé roxo” tem como referência 

fundamental o trabalho na roça, que se dá pelo contato desse trabalhador com a terra, assim 

como mencionado em uma das entrevistas.  Como lembrado pelos informantes e de forma 

geral, Seu Elízio, uma figura politica e cuja categoria tem profundas implicações, era um 

homem da roça e sua trajetória familiar tinha raízes na agricultura. 

Um fato curioso mencionado por uma informante é de como esses símbolos eram 

fabricados logo quando começaram a ser utilizados nas campanhas para identificar grupos 

divergentes. Segue o trecho de sua fala em que ela narra o processo: 

 

A gente comprava as camisetas brancas, comprava a tinta roxa, botava 

em um recipiente ou em uma bacia, aí colocava o pé. Fiz muito isso 

                                                           
33

 Referência ao bipartidarismo durante a ditadura militar brasileira. 
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(...). E haja bacia para a gente colocar o pé e pintar as camisetas, com 

o pé roxo. [Feminino, funcionária pública, 63 anos. Entrevista 

realizada em 09 de agosto de 2015]. 

 

Se partirmos do ponto de vista cultural, importa relembrar que essa classificação a 

partir de pares de oposição é uma maneira de dar ordem e, portanto, significado à política. 

Considerando-se que a mesma é praticada em um campo de disputa, é preciso reconhecer e, 

ao mesmo tempo, explicar esse campo. Classificar os políticos e seus respectivos grupos é 

uma forma de produzir entendimento sobre os mesmos. 

Observa-se também que a forma de identificação política passa de uma classificação 

a nível nacional, aqui para me referir a “Arena 1” e “Arena 2”, e recebe significação local, 

quando são criadas as categorias “pé roxo” e “pé branco”. Nesse sentido, enquanto 

identidades políticas, as referidas categorias têm base nas relações sociais locais. 

Com o passar dos anos, entretanto, a confecção das camisetas com os desenhos dos 

“pés” foram, de certa forma, sendo melhoradas, passando a ser feitas em gráficas apropriadas.  

Como registro, tem-se a seguinte imagem
34

: 

 

Imagem de uma camiseta utilizada na campanha eleitoral de 2012 e identifica o grupo político “pé branco” 

 

Foto concedida por um membro do grupo partilhante da pesquisa. 

 

                                                           
34

 Não foi possível conseguir uma camiseta com o símbolo do “pé roxo”. A imagem indicando o 

grupo político “pé branco” foi utilizada, dessa maneira, para enfatizar o caráter coletivo da categoria. 
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A mensagem indicada pela própria frase na camiseta - “É nóis de novo!!!” - 

evidência que, enquanto categorias de identificação política, “pé branco” e “pé roxo” 

passaram a ser parte fundamental das campanhas políticas na localidade. 

A narrativa de outro informante faz referência ao que vinha se discutindo acerca do 

fato de as identidades políticas terem como membro o “pé” e, consequentemente, as cores 

branco e roxo. Conforme a sua fala: 

 

[...] o Araripe viveu uma época, durante muito tempo uma verdadeira 

oligarquia, onde um mesmo grupo político, ele comandou, a vida 

inteira. [...] Depois do fim dessa oligarquia, e aí surgiu dois grupos 

políticos, surgiu aí uma segunda via desse grupo político, que tinha o 

antigo ex-líder político, que já faleceu, o Seu Elízio, que fazia parte do 

grupo do “pé roxo”, por quê? Porque ele vinha de origem de 

agricultores, e agricultor tem o “pé roxo” por conta do contato com a 

terra, por isso era “pé roxo”.  E tinha o grupo que foi criado por Dr. 

Germano, que recebeu o nome “pé branco”, pelo fato se um grupo ser 

liderado por um médico e também conter alguns médicos nesse grupo. 

Então, aí por isso que se deu “pé branco” e “pé roxo”. [Masculino, 

funcionário público, 43 anos. Entrevista realizada em 16 de fevereiro 

de 2015]. 

 

Ao analisar o discurso desse informante e se pensarmos a partir da lógica capitalista 

(Industrial/Tecnológica), eu destaco que Araripe é um município pequeno, de pouco 

desenvolvimento, localidade em que o trabalho tem sua devida relevância, assim como em 

outras sociedades. 

Observo tal relevância também a partir da produção dessas categorias, pois, na 

verdade, elas identificam trabalhadores de espaços diferentes, um cuja profissão exige 

formação e que é, de certo modo, mais elitizada, e outro cujo trabalho não implica com 

formação, mas que exige coragem e força. De um lado um médico, cuja profissão 

convencionou-se usar o branco, inclusive os sapatos, e de outro, um agricultor, cujo trabalho 

implica no contato direto com a terra, e que por sua vez, tende a deixar o pé aparentemente de 

cor mais forte. 

Apesar de certas divergências na explicação do surgimento da categoria “pé roxo”, 

em todas elas é possível localizar atores sociais locais aos quais ela se liga. Dessa forma pode 

não ser necessariamente, devido à cor do sujeito (político), o qual tal categoria passou a 

representar seu grupo. A versão narrada não perde a sua validade por outra afirmativa 

aparecer entre as narrativas. O fato é que, enquanto identidades políticas: “pé branco” e “pé 

roxo”, como lembra um informante em sua fala, teriam “tocado para frente!”. Aqui, para 

referir-se a ideia de continuidade.  
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Esse “tocar para frente” indica que houve, de certo modo, uma propagação e que 

essas categorias, a que preferi chamar de identidades políticas, passaram a fazer parte da 

cultura política local, de maneira que, ainda que os candidatos tenham sido outros, na 

condição de categorias de identificação política, elas permaneceram. 

Importa relembrar, entretanto, da sua mobilidade. A identidade de forma geral, se 

pensada como teorizou Hall (2011), é transformada e não pode ser vista de forma estática. 

Dessa maneira, se pensa na possibilidade de transformação dessas categorias, ou mesmo 

substituição, especialmente, por considerarmos que o campo da política é bastante dinâmico. 

A mobilidade, no sentido tratado aqui, não está apenas em o sujeito requerer essa identidade 

no contexto da disputa política, mas também em abandoná-la quando assim lhe for 

conveniente. 

Lembro-me, inclusive, da finalização da fala de uma informante, quando, ao pensar 

cenário político desencadeado pela cassação do prefeito Dr. Germano e a campanha de 

eleição suplementar (2015), em risos disse: “E hoje até as meninas rir por que eu digo que 

está amis para lilás, tá tudo misturado, tem muito branco com roxo, roxo com branco”. 

[Feminino, funcionário pública, 63 anos. Entrevista realizada em 8 de novembro de 2015]. O 

que observa a informante é, na realidade, uma justificativa do que se discutiu anteriormente 

sobre essa mobilidade e dinamicidade do campo político. Isso, porque ser “pé branco” ou ser 

“pé roxo”, na ocasião da disputa eleitoral, é algo bastante negociável. 

Se no momento em que foram criadas as categorias elas tinham ligação direta com 

nomes políticos e com as suas trajetórias, com o passar dos anos, essas categorias vão sendo 

naturalizadas, de forma que as novas gerações não precisam necessariamente entender o 

porquê de “pé roxo” e “pé branco”, mas apenas as reproduzi-las como uma forma de entender 

e explicar a política. O que fica explícito para todos é que elas são requeridas e negociadas, 

em especial, no período de campanha eleitoral. 
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4. CAPÍTULO III - A QUEBRA NO MEIO DO CAMINHO - CASSAÇÃO DE 

MANDATO E A RECONFIGURAÇÃO DO CENÁRIO POLÍTICO 

 

 

A discussão deste capítulo tem como referência principal as observações do campo 

empírico, realizadas em momentos diversos durante a trajetória da pesquisa, e que são aqui 

apresentadas de forma nem sempre sequencial. A ideia é descrever o cenário político local nos 

últimos momentos, situando, nessa ocasião, acontecimentos importantes para a compreensão 

da cultura política local. 

Partindo do que observa Geertz (2009) em seu livro Obras e vidas: o antropólogo 

como autor, estou construindo uma narrativa de como foi a experiência do “estar lá”. É nesse 

momento que o cenário da pesquisa e, consequentemente, da escrita se misturam com o 

propósito de dar sentido à atividade interpretativa, sem deslocar o pesquisador de seu 

processo de construção analítica. 

Como recurso metodológico, além de estar analisando as falas de algumas pessoas 

que compunham o grupo partilhante da pesquisa, estarei ainda pontuando e discutindo 

fragmentos de falas públicas de pessoas da localidade usuárias do facebook, que, no caso, o 

utilizaram para publicar e comentar acontecimentos acerca da conjuntura política local, 

especialmente, durante os meses de agosto de 2014 a abril de 2015, período do qual decorreu 

o processo de cassação do mandado do prefeito e vice-prefeito eleitos nas eleições de 2012, 

José Humberto Germano Correia e Guilherme Lopes de Alencar, e o processo eleitoral 

subsequente aos seus afastamentos da prefeitura. 

A decisão por uma eleição suplementar havia sido decretada em 23 de março de 

2015 e ocorreria em 17 de maio de 2015, sendo cancelada posteriormente, em 30 de abril do 

corrente ano, por ordem do Tribunal Superior Eleitoral-TSE, mesmo depois de decorrido 

quase um mês de campanha dos candidatos, Damião Rodrigues de Alencar (Damião Senhor) 

e vice Francisco Hildo Pereira da Silva, apoiados pelo prefeito afastado Dr. Germano, com a 

chapa - PSD, PCdoB e PROS – coligação “Para Araripe seguir avançando” e Giovane Guedes 

Silvestre e Francisco Sales – com a chapa - PT /PR - coligação “Araripe Sem Tempo a 

Perder” - candidatos aos cargos de prefeito e vice. 

Aqueles acontecimentos e a forma como a população interagiu diante deles, tanto nos 

espaços fisicamente localizados como na internet, em particular, na rede social facebook, são 

aqui analisados, com o objetivo de compreender significados da política. 



70 

 

Os slogans de campanha são aqui mais uma vez compreendidos como uma forma 

muito particular de retratar a situação política do momento. Escolher como slogan de 

campanha o lema “Para o Araripe Seguir Avançando” é também uma forma de se fazer 

entender que os candidatos dessa coligação representam a continuidade do trabalho do 

prefeito afastado, Dr. Germano, apoio que teria sido, inclusive, negociado, conforme 

demonstram os dados etnográficos – isso será tratado mais adiante. 

De semelhante maneira, identificar-se como a coligação “Araripe Sem Tempo 

Perder” é atribuir um significado político à disputa política, que se caracteriza pela pressa do 

grupo político em governar o município, sendo que o mesmo se constituiu como oposição 

política ativa desde a eleição de 2012. Poder-se-ia ler: se pode ser agora, para que esperar 

chegar 2016? 

Retornando ao que eu tratava anteriormente, a minha atenção se volta para como e 

com qual finalidade discussões acerca da política local são circuladas no facebook, por 

entender que, enquanto mecanismo de comunicação, as mídias e as redes sociais de forma 

geral têm sido um meio de comunicação bastante utilizado, inclusive, durante as campanhas 

eleitorais, seja para divulgar candidatos e seus projetos ou obras realizadas durante mandatos 

anteriores, seja para acusar o adversário. Enfim, seu uso varia de acordo com a dinamicidade 

das próprias relações sociais analisadas em contexto local. 

Cada vez mais a internet, como instrumento de comunicação social, passa a fazer 

parte do cotidiano das pessoas, que, conforme analisa Manuel Castells (1999), criam uma 

virtualidade real, construída a partir de um sistema de mídia onipresente, interligado e 

altamente diversificado, estabelecendo, dessa forma, um novo tipo de interatividade num 

novo tipo de sociedade, definida por ele por “sociedade em rede”. 

Vale salientar que o conceito de rede é tomado pelo autor para analisar e explicar os 

impactos sociais, políticos econômicos e culturais resultantes do processo de globalização. 

Dessa maneira, interessa-me, principalmente, a sua discussão acerca da produção de uma 

virtualidade real dentro do que ele chamou de sociedade interativa. 

Nessa perspectiva, estou tomando como dados para a análise as publicações 

referentes ao período de “instabilidade” política, compreendido aqui como o momento em que 

o prefeito é afastado do cargo, e no qual os usuários do facebook. Aqui vale ressaltar que se 

trata de usuários localizados, não apenas por serem moradores do município, mas 

“localizados” no sentido de se tratar de sujeitos que fizeram uso da sua página no facebook 

tanto para comentar a situação política local como para tomar um posicionamento acerca da 

situação. 
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Do ponto de vista dessa interpretação, enquanto atores sociais locais, os usuários do 

facebook, ao tornar públicas suas opiniões, estabeleceram um novo espaço de interatividade 

por meio da internet, sem que para isso houvesse um deslocamento da forma de interatividade 

nos espaços físicos, especialmente, se considerarmos que a opinião que se tornou pública por 

meio da rede representa não só a reafirmação da adesão política dos agentes sociais locais, 

mas também uma forma pela qual ela fosse estendida a um maior número de pessoas. 

O que eu percebo como interessante para a compreensão da dinâmica política local, é 

que, diante da situação mencionada, a cidade novamente se divide em grupos divergentes, 

como comumente acontece durante o período de campanha eleitoral, característica analisada 

por Palmeira (2010).  Na situação descrita, temos, de um lado, os eleitores do prefeito cassado 

e, do outro, os eleitores do candidato da oposição, nas eleições de 2012, Giovane Guedes, que 

se utilizaram das redes sociais não só para noticiar acontecimentos, mas também para 

manifestar suas posições políticas e suas opiniões. 

Esses novos mecanismos de comunicação e as diferentes formas como são 

apropriados se tornam cada vez mais interesse das Ciências Sociais, uma vez que fornece 

importantes elementos de compreensão social. A apropriação da rede social - facebook - está 

sendo pensada por mim, com relação ao contexto da pesquisa, como instrumento utilizado não 

apenas para tornar público acontecimentos, mas também como forma de posicionamento, de 

adesão politica, isto é, de defesa ou acusação de líderes dos grupos políticos divergentes. 

Essa forma de interatividade virtual tomou força logo que foi determinada pela 

justiça eleitoral a realização de eleições suplementares no município, em que muitas pessoas 

eleitores locais não só manifestaram a sua opinião como também passaram a ser ativos 

durante o processo de campanha. De tal maneira, o uso das redes sociais tem sido um recurso 

utilizado não apenas pelos políticos profissionais para divulgar suas campanhas, como já fora 

observado, neste trabalho, e analisado por outros pesquisadores do campo da Antropologia da 

Política. 

Vale tomar como referência um artigo da professora/pesquisadora Elizabeth Lima 

(2012), no qual, analisando as eleições presidenciais de 2010 e, em particular, a campanha da 

Dilma Rousseff, assinala que o ciberespaço, na sua pesquisa representado pelas redes sociais 

– twitter, facebook, orkut, blogs, youtube, entre outros –, ressignifica a cultura política, 

imprimindo sentidos e significados ao cotidiano da política. Segundo ela, a utilização dessas 

mídias e redes sociais representaram uma forma do eleitor interferir de algum modo no 

processo político. 
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Tentando pensar o que discute a pesquisadora em consonância com o contexto 

investigado, pode ser sugerido, como reflexão socioantropológica, que assim como importante 

mecanismo de comunicação política nas eleições analisadas por Lima (2012), as redes sociais, 

neste trabalho representadas pelo facebook, também exercem um papel importante para 

produzir uma interatividade virtual local, se pensada como rede global apropriada. 

O que quero fazer entender acerca dessa possibilidade de análise é que, usada para 

gerar diversos tipos de interatividade no campo de relações pesquisado, a rede social 

facebook, apesar de ser uma rede global por possibilitar a conexão de pessoas de toda parte do 

mundo, é apropriada de forma localizada para tratar de assuntos que interessam não a outros, 

mas em particular, à população local. Dessa maneira, os discursos que circularam nas redes 

sociais não estiveram deslocados das experiências das pessoas envolvidas
35

. 

Antes de realizar qualquer tipo de análise acerca das minhas observações, é preciso 

esclarecer que a produção dessa interatividade virtual não se inicia com a determinação das 

eleições suplementares no município, pois, antes mesmo que ela fosse autorizada, a rede 

social – facebook - já vinha sendo utilizada para acentuar questões políticas locais, marcar 

reuniões dos grupos políticos divergentes, dar notícias as pessoas acerca do processo de 

cassação do prefeito, como também para publicar imagens das carreatas realizadas toda vez 

que uma notícia trata de algo que favorecia um dos grupos. 

O facebook fora bastante utilizado também para divulgar as reuniões realizadas pelos 

candidatos aos cargos de deputados durante as eleições de 2014, fato bastante curioso quando 

se tenta analisar as alianças políticas realizadas durante as campanhas eleitorais a nível 

federal. Apesar de não apresentarem uma prática que se assemelha ao que acontece durante as 

eleições municipais, pelo pouco que observei sobre esse aspecto, acredito haver relações 

bastante significativas entre elas. Entretanto, esse seria tema para outra pesquisa. 

Retomando a discussão acerca do que poderíamos chamar de uma virtualidade da 

política, vejamos o que publicou um usuário em sua página no facebook durante o período em 

que ocorriam as campanhas para eleição suplementar: 

 

                                                           
35

 Vale ressaltar que as minhas observações, acerca de como uma experiência geograficamente 

localizada é experimentada nas redes sociais, se tornou possível porque, além de pesquisadora da localidade, eu 

sou também moradora, sempre que possível, desse município. De forma que, assim como eles, sou usuária da 

rede social facebook, tendo, por esse motivo, muitas pessoas da localidade no meu grupo de amigos. Dessa 

maneira foi possível observar tanto aquilo que o meu grupo de amigos postava, como aquilo era comentado nas 

publicações públicas, assim como observar os comentários de seus amigos, nem sempre em comuns. 
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Eu voto em Giovane Guedes
36

 porque ele é um jovem simples, 

honesto, humilde e capaz de administrar o município de Araripe. Eu, 

você e muitos outros filhos de Araripe estamos prontos para contribuir 

com sua Gestão Participativa. Tenho certeza que sua administração 

vai ser de inclusão. Então não tenha medo, dúvidas sobre o seu 

modelo de gestão, tenha certeza que ele vai ser o prefeito de todos os 

araripenses, portanto, todos são bem vindos. Todas as adesões são 

bem vindas. [publicação realizada no dia 16 de abril de 2015].
37

 

 

Como observado, o autor da postagem afirma sua adesão política, convidando outras 

pessoas a também fazerem parte do grupo do candidato Giovane Guedes. Há, na sua fala, 

parte do discurso apropriado pela oposição, o qual consiste na certeza que o governo de 

Giovane Guedes, o seu modelo de gestão, será para todos os araripenses. Nesse sentido, o 

facebook é um espaço de propaganda eleitoral, no qual qualquer sujeito pode fazê-la a 

qualquer momento sem que haja restrições. 

Quando exposta na rede, a opinião de um usuário leva aos comentários de outros 

tantos dos que partilham do seu ponto de vista, como também dos que discordam do que ele 

acredita. É nesse sentido que se pensa essa nova forma de interação, que cria a virtualidade 

real. Real, de maneira que não há um deslocamento das experiências práticas vivenciadas 

localmente. Nas palavras de CASTELLS (1999) esse tipo de comunicação que gera a 

virtualidade real... 

 

É um sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência 

simbólica/material das pessoas) é inteiramente captada, totalmente 

imersa numa composição de imagens virtuais no mundo faz-de-conta, 

no qual as aparências não apenas se encontram na tela comunicadora 

da experiência, mas se transformam na experiência. [Ibidem, 1999, p. 

459]. 

 

Compreendendo que é a própria realidade que é captada por esse sistema de 

comunicação, transformando-se em experiência, como observa o autor, analiso outra opinião 

publicada no facebook. Eu diria que, mais do que se transformar em experiência, as postagens 

tomadas aqui para análise tem tal experiência como seu substrato. 

 

RESPEITO AO POVO E À SUA VONTADE... 

Democracia, esta palavra bem define a força do povo, diz 

simplesmente que o povo, em sua maioria, sendo soberano, decide 

quem lhes representará por um mandato. Nas eleições 2012, a maioria 

dos Araripenses foi às urnas, e em maioria decidiu o seu 

representante. Foi uma forma legal, legítima, representativa e o povo 
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foi o protagonista! Um grupo que se diz "do povo", 

"DESRESPEITOU" a vontade soberana do povo, acha que "os fins 

justificam os meios" e usa de qualquer artimanha ou maracutaia para 

desfazer o que o povo fez. Você vai confiar num grupo que não 

respeita a sua decisão??... Argumentos FORJADOS são bradados para 

justificarem um desmando contra a democracia, mas a verdade dos 

fatos é: Esse grupo não sabe perder, e toda a população agora sabe o 

por que. É que em 26 dias de estadia na prefeitura eles provaram que 

tão somente querem o PODER, para com ele criarem cargos 

mirabolantes que sequer existem na lei orgânica do Município, que 

por sua vez não foi consultada; cargos esses que pagariam 

exorbitantes salários para pessoas simplesmente escolherem a dedo 

quem lucra e quem perde, quem fica e quem vai... vocês vão escolher 

um grupo que em momento algum ouviu a sua vontade antes de 

tomarem decisões bruscas em desfavor da excelência dos serviços 

Municipais? Vão confiar em quem brada a tal "Mudança" mas provou 

que quer mudar sim algumas caras tão somente e perseguir todos 

aqueles que não lhes forem agradáveis? Meu povo bom e do bem de 

Araripe, não se iludam!!!  Eles lá querem seu voto para subirem ao 

poder somente, e de lá, lucrarem para si. Conclamo vós, pais e mães, 

cidadãos que tem filhos nas escolas, que procuraram a saúde nos 26 

dias a que me refiro e não encontraram qualidade... a vós que amam 

esta terra: votemos 55, não por dois candidatos apenas, mas por quase 

22 mil habitantes.EU VOTO 55. Por que amo ao Araripe, por que não 

sou egoísta e penso além de mim, nos meus milhares de 

compatriotas... [Publicação realizada em 21 de abril de 2015]. 

 

Inicialmente, observa-se pelo próprio conteúdo do texto construído pelo agente da 

publicação que o mesmo se trata de uma posição contraposta à primeira publicação, 

anteriormente analisada. Logo de início, é possível perceber a sua indignação com a situação 

política enfrentada pelo município, especialmente, quando faz a afirmação “respeito ao povo e 

a sua vontade”, atentando, inclusive, para princípios democráticos, quando afirma que o povo 

decide quem lhe representará por um mandato. 

A partir do seu discurso se pode pensar que, dentre outras coisas, é estabelecida uma 

relação muito precisa entre o campo prático da política e aquilo que podemos chamar de 

regras institucionais, estabelecidas pelo sistema político, nesse caso, o sistema político 

brasileiro. Isso está perfeitamente de acordo com o que Palmeira e Herédia (2010) 

identificaram como indicação empírica do que e de como seria o “tempo da política”, 

enquanto prática temporariamente recortada pela própria experiência social.  

Com isso, quero retornar às pesquisas que tomei de empréstimo para construir esse 

trabalho, especialmente, àquelas sobre a importância de pensar a política não apenas a partir 

de regras institucionalmente estabelecidas, mas em como essas regras recebem significados 

sociais específicos, conforme são produzidos e reproduzidos pela própria sociedade. 

Vale dizer que toda ponderação feita acerca de uma narrativa é realizada sempre com 

a tentativa de pensá-la em seu contexto relacional. Assim, a partir do discurso analisado, 
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observo que o fio condutor para interpretar a fala do agente da publicação supracitada está em 

estabelecer uma relação entre as regras institucionais que ele sumariamente demonstra ter 

embasamento e a forma como a política se dá no campo prático. 

Nesse campo, ela não se dá meramente por um resultado que possibilite um sujeito 

assumir um mandato, mas por meio da disputa, uma disputa simbólica, na qual, mais que um 

cargo político, são disputadas verdades. Verdades divergentes a partir das quais se constroem 

identidades temporariamente prescritas e, por isso, móveis, que podem ser lidas com base nas 

acusações que o agente da publicação faz ao grupo, o qual, segundo ele, se apoiara em 

argumentos forjados para contrapor aquilo que em 2012 teria sido a vontade do povo. 

A rede social facebook, entendida como espaço de interação e, nesse sentido, 

percebida a partir da forma como é apropriado pela população local, é experiência simbólica e 

material que, como observado por Castells (1999), se constitui também na rede como a 

experiência que chamamos realidade. É essa reflexão que vem embasar a análise acerca dessa 

nova forma de participação e prática política. 

 

 

4.1. O resultado eleitoral de 2012 e a emergência de um cenário político 

 

 

As últimas eleições para prefeito (2012) marcaram em Araripe a configuração de um 

cenário político bastante particular, primeiro porque nos últimos 20 anos a disputa pelo poder 

politico local foi uma das mais acirradas, de maneira que seu resultado chegou a surpreender 

muitos eleitores, que, acostumados a ver o candidato Dr. Germano Corrreia sempre vencer as 

eleições com uma grande diferença de voto, passaram a questionar a sua força política há 

tempo muito construída na localidade. 

Acompanhando o resultado das últimas eleições municipais de 2012 no fórum da 

cidade, localizado na Avenida Simplício Alencar, situado próximo a praça Brasil 500 anos
38

, 

e numa escola da rede municipal de ensino junto à multidão (eleitores dos dois candidatos), eu 

pude observar comportamentos que ajudaram a compreender relações políticas importantes. 

Naquela ocasião, o resultado estava sendo divulgado em um telão montado bem em 

frente ao fórum, no qual se visualizavam os resultados eleitorais de Araripe e do município 

vizinho, Potengi. Saliento que interessava à minha observação apenas os resultados das urnas 
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que estavam sendo abertas do município de Araripe. Para ser mais precisa, interessava-me a 

forma como as pessoas se comportavam acerca dos resultados exibidos no telão. 

Naquele momento, na Avenida Simplício Alencar, no muro da escola vizinha e 

também na praça se encontravam aglomerados de pessoas. Ali estavam não apenas as 

residentes na própria cidade, mas também moradores dos distritos e sítios. Normalmente, as 

pessoas que não podem ou não querem assistir aos resultados pelo o telão, fisicamente 

localizado na frente do fórum, têm como alternativa acompanhar a sua divulgação a partir da 

comunicação via rádio. 

Como de costume, e naquele dia não fora diferente, os resultados estavam sendo 

divulgados por zona eleitoral e, por esse motivo, era comum se ouvir: “esse é resultado da 

Alagoinha”, “agora é o do Pajeú”, “esse é o do Brejinho” e assim por diante
39

. Aqueles que 

estavam mais próximo do telão iam divulgando para os que estavam mais distantes, e não 

apenas isso, mas também comentavam os resultados. 

Tratava-se de um momento de muita adrenalina. Seja ele municipal, estadual ou 

federal, o resultado eleitoral é sempre uma ocasião de muita tensão, uma vez que implica em 

mudanças ou permanências de projetos ou interesses políticos específicos. No contexto local, 

a mudança ou permanência de prefeito, mais do que provocar tensões políticas, trouxera 

consequências tanto de ordem social como econômica, uma vez que, para além de um cargo 

político ser eleito prefeito é ter a possibilidade de repartir com os seus, e aqui me refiro aos 

membros do grupo eleito e àquilo que tal status e condição lhes possibilitam. 

A permanência do prefeito que busca um segundo mandato é também a permanência 

de muitas pessoas em seus empregos ou funções de confiança, normalmente obtidos a partir 

das relações de proximidade estabelecidas, o que se assemelha ao que Sérgio Buarque de 

Holanda (2013) classificou como cordialidade. De semelhante maneira, a vitória de outro que 

não aquele que buscara a reeleição é a possibilidade de novas pessoas obterem contratos no 

serviço público municipal ou de serem convidadas a exercerem cargos de confiança. 

Há, portanto, nas duas situações, uma troca (MAUSS, 2008), e essa relação de troca 

atribui um significado à prática política. Partindo de uma perspectiva compreensiva penso 

nessa troca como uma das lógicas possíveis acerca da escolha do voto, sem, por isso, assinalar 

que tal lógica não seja influenciada por uma cultura política clientelista. Se eu estou pensando 

a política a partir do como ela é praticada não somente por políticos profissionais, é preciso 
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possibilitar outra forma de compreender essas relações, e essa outra forma de olhar tem a ver 

com tentar buscar qual o seu significado para aqueles que a praticam. 

Tentando entender essa lógica, eu penso o que observei no instante em que 

acompanhei os resultados eleitorais em 2012, volto às minhas anotações e também às 

memórias que tenho acerca das expressões das pessoas que lá se encontravam no momento 

em que o resultado fora divulgado. A depender da diferença de votos recebidos entre o 

prefeito que buscava a reeleição e o candidato da oposição, havia gritos em tom de 

comemoração de uns e o silêncio de preocupação de outros. 

Essas comemorações não se davam apenas em função de determinado candidato está 

na frente, mas também por saber que se ganharia uma aposta feita com um eleitor do outro 

candidato – as apostas são muito comuns quando se trata de eleições municipais - tendo elas 

uma força simbólica, uma vez que quem aposta passa a ter um papel importante durante a 

campanha, inclusive, pedindo votos para o seu candidato. 

As apostas não tomam como referência apenas a vitória, mas também a diferença de 

votos que a dará a um dos candidatos. Segundo os boatos, e aqui me referido àqueles que 

circularam em algumas rodas de conversas de praças, bares e escolas, naquela eleição, teria 

havido pessoas que apostaram em diferença de 2.000 votos. As grandes apostas apresentam 

caráter mobilizador, pois quem a realiza o faz porque confia na vitória de seu candidato. 

No dia posterior ao resultado, as pessoas dão notícia de quem ganhou o quê e de 

quem perdeu o quê, até que chegue o momento em que essa não seja mais uma conversa 

importante para as pessoas, dando a entender que a política como tema principal da maioria 

das conversas teria passado. Aqui há uma referência à categoria “tempo da política”. 

Voltando ao que eu narrava acerca da minha observação no momento em que era 

exibido o resultado eleitoral, a divulgação do resultado do Brejinho no telão, o mais esperado 

por todos, foi um momento importante para eu ler, no sentido em que lembra Geertz (2012) 

sobre o olhar do pesquisador ser apenas aproximado, uma vez que se olha por cima dos 

ombros do nativo (pesquisado). Isso ocorreu devido o fato de o candidato da oposição, 

Giovane Guedes, ser natural do referido distrito e ter um grande número de eleitores na 

localidade, como ficou evidente durante a sua trajetória de campanha. Vale lembrar aqui a 

importância dos comícios durante a campanha, os quais são, na realidade, uma espécie de 

retrato do que será o resultado eleitoral. 

Antes de ser divulgado o resultado do Brejinho, o candidato que buscava a reeleição, 

Dr. Germano, estava com vantagem de votos, ainda que pequena. Entretanto, mesmo na sede 

na qual se esperava um resultado positivo para ele, este não correspondera às expectativas. 
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Ainda que nem todas as urnas tivessem sido abertas, o resultado das urnas do Brejinho, que de 

certa forma definiriam o resultado eleitoral, era motivo de grande expectativa, pois como não 

se sabia quais resultados ia sair primeiro, pois tinha-se somente as notícias trazidas por alguns 

dos vereadores que ficavam nas intermediações entre o espeço de dentro do fórum e a rua, os 

quais trazendo informações para a população. 

A divulgação do resultado foi, do início ao fim, permeada por muita tensão. Bastava 

que se observassem as expressões corporais das pessoas, seus momentos de silêncios e de 

gritos, aflições e preocupações. Detive-me ali a observar, ouvir seus comentários nos grupos 

localizados. Falo em grupos porque a população presente, no momento do resultado, apesar 

de estar ocupando o mesmo espaço, continuava dividida, assim como ocorrera durante todo o 

processo de campanha eleitoral devido a sua própria capacidade de dividir a sociedade, como 

afirma Palmeira e Herédia (2010). Dessa forma, os sentimentos de ansiedade, preocupação ou 

de felicidade eram compartilhados nos grupos ali localizados. 

Algumas pessoas estavam usando adesivos e vestindo as cores que representavam os 

seus candidatos, não as cores que representavam os partidos dos candidatos, até porque, como 

foi verificado, o voto é dirigido a pessoa e não ao partido dela. Tal fato lembra a observação 

de Chaves (2003) acerca da política ter caráter personalista. 

O olhar de todos voltava-se para o telão, afinal, a qualquer momento poderia sair o 

resultado do Brejinho. Quando ele finalmente saiu, para a alegria de uns e a tristeza de outros, 

Giovane Guedes, candidato da oposição, saiu na frente de seu adversário. Comemoração e 

apreensão foram os comportamentos possíveis de ser visualizados. Daí por diante, a tensão só 

aumentou e a cada novo resultado que saía, mais preocupação. 

Os candidatos seguiram com números de votos muito próximos até o momento em 

que foi divulgado o último resultado, dando a vitória a José Humberto Germano Correia, 

reeleito prefeito com a diferença de 45 votos em relação ao candidato Giovane Guedes. Um 

resultado inédito na história de disputas eleitorais nos últimos anos e que, por isso mesmo, 

desencadeou, desde então, uma série de outros acontecimentos políticos nessa localidade. 

Com a divulgação do resultado, muitos comemoraram e outros tantos ficaram 

entristecidos pela não vitória de seu candidato. Importa lembrar aqui que nenhum dos 

candidatos ao cargo de prefeito acompanhou as eleições junto à multidão. Normalmente, os 

candidatos só se dirigem ao fórum quando se tem um resultado que garanta a vitória a um ou 

a outro. Dessa maneira, como estava um pouco difícil ter certeza sobre quem seria o prefeito 

antes de divulgado o resultado final, o candidato reeleito Dr. Germano só apareceu no fórum 

onde seus eleitores lhe aguardavam após ter saído o resultado final. 
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Entendida como um ritual simbólico, tanto pela sua capacidade mobilizadora como 

pela quebra que provoca no cotidiano, autorizando não só uma linguagem, mas também certos 

comportamentos, daí a compreensão da eleição como o “tempo da política”, a divulgação do 

resultado final funciona como uma espécie de fechamento, ao que podemos assemelhar ao 

final de uma peça de teatro ou filme, em que os atores, diretores e colaboradores comemoram 

ou não o seu sucesso. 

No caso da eleição, a comemoração é sempre de um dos grupos concorrentes, porque 

só um deles é vencedor. Na política, é preciso comemorar essa vitória não só por ela ser 

motivo de alegrias de uns, mas também porque ela é a tristeza de outros e que deve, portanto, 

ser vivida e mostrada para aquele que não pode ser vitorioso naquele momento. 

Essa reflexão tem como base às observações empíricas realizadas durante a 

divulgação dos resultados eleitorais tanto em 2008 como em 2012, nas quais, após se saber 

quem era o prefeito eleito, em ambas as ocasiões, os seus eleitores o carregaram nos ombros 

até o centro da cidade, mais especificamente, para a calçada da igreja matriz de Santo 

Antônio, localizada no centro da cidade. Compreendi este momento como uma espécie de 

ritual da vitória. Enquanto dois homens os carregavam, os demais eleitores do candidato eleito 

seguiam cantando as músicas utilizadas durante a campanha para mostrar para o outro grupo, 

não só que eles venceram, mas que os outros eram os perdedores, e não eles. 

Vejo esse episódio como bastante curioso, particularmente, pelo seu caráter de 

espetáculo. Como em outras ocasiões, ele é uma representação de papéis. Nessa ocasião, no 

entanto, representar apresenta uma adrenalina como em poucas outras situações ocorre, 

porque não se representa sozinho ou num pequeno grupo, mas com a multidão que se 

reconhece no outro, pois, nessa condição, a representação tem uma identidade coletiva. Há 

uma cumplicidade entre os que comemoram, exatamente porque partilham da mesma alegria. 

Na ocasião narrada, alguns comportamentos me chamaram a atenção, em especial, a 

utilização de objetos, como panelas e conchas de cozinha, para embalar uma música de 

campanha “eu faço parte da panelinha”, como forma de responder aos ataques da oposição 

durante a campanha (questão tratada no capítulo II). Além dos tais objetos de cozinha 

utilizados no momento pelo grupo de eleitores do prefeito eleito, chamou-me muito a atenção 

também um boneco de pano esteticamente parecido com o candidato não eleito, Giovane 

Guedes, qual esticado no chão recebia chutes e chicotadas até desfigurar-se. 

Esse fato me chocou, o achei repugnante. Pensei: “Como pode haver tanto ódio?”. 

Mas fiquei por lá durante o tempo o suficiente para que o boneco ficasse destroçado. Dali eu 

segui para casa, já cansada, por ter acompanhado a apuração do resultado, a passeata da 
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vitória e uma parte da comemoração do grupo vencedor, pelo menos, a que acontecia nas 

intermediações da calçada da igreja. A cena do boneco não saía da minha cabeça, porque, por 

mais que eu fosse de certo modo da localidade, eu achava estranho tal manifestação. 

Construir um boneco com o intuito de destruí-lo publicamente trata-se, na realidade, 

de representar que determinado candidato é um perdedor e que foi destruído porque ele não 

teve força o suficiente para vencer, não só por meio dos votos nas urnas, mas, em particular, 

por meio de um espetáculo, no qual o eleitor é ator principal, uma vez que é responsável pelo 

o espetáculo e que, ao que se pode ver, pelo seu entusiasmo, também se percebe como 

vencedor. 

Tal cena me levou também ao encontro de Irlys Barreira (2004), que, inspirada no 

texto de Marcel Mauss (1979) e com base em uma análise das eleições presidenciais, ano de 

2002, escreveu o artigo A Expressão Obrigatória dos Sentimentos
40

, no qual faz uma 

discussão interessante acerca da relação política e sentimentos, que, de acordo com sua 

observação, são incorporados à disputa eleitoral. Sob tal condição, os sentimentos são 

percebidos como parte das regras dos jogos políticos e evita pensá-los como matérias 

substantivas da natureza humana. 

Compartilhando das suas observações e tomando como referência o meu campo 

empírico de pesquisa, percebo que os sentimentos são sim partes fundamentais das campanhas 

políticas, estando, inclusive, presentes durante todo o processo de disputa e envolvendo não 

apenas os candidatos, mas também os eleitores e população de modo geral, afinal, a política 

se assemelha a uma festa, mas também a uma “guerra”. 

Os sentimentos e emoções incorporados à disputa política são identificados, nessa 

pesquisa, a partir dos vários elementos que constituem o próprio ritual da eleição, mas aqui 

gostaria de fazer uma referência particular ao próprio discurso “nativo”. Por exemplo, quando 

alguém se refere a outra pessoa ou família como eleitor forte de uns dos candidatos que 

disputam um cargo político, ou ainda, quando dizem: “aquele é pé branco” ou “pé roxo forte” 

ou também quando diz “aquele é pé roxo véi” ou “pé branco véi”. 

Nesse sentido, vemos que o jogo politico se constitui de estratégias e manobras que 

não excluem os sentimentos e emoções, pelo contrário, os reivindicam como elementos 

fundamentais ao processo de disputa. O que a pesquisa de campo leva a refletir é que a 

política no contexto de cidades pequenas apresenta-se sim como uma festa, particularmente 

                                                           
40

 Publicado na coletânea “Espaços e tempos da política”, organizado por Carla Costa Teixeira e 

Christine de Alencar Chaves. 



81 

 

pelo seu aspecto ritual, mas eu diria que ela também se assemelha a uma “guerra”, onde o 

ódio é também parte do espetáculo. 

Sobre a política se assemelhar a uma guerra, um informante disse em uma de suas 

falas que “na época da campanha é uma guerra, é uma luta, vamos dizer assim, democrática, 

mas é. E cada um luta com as armas que tem, apesar, que tem alguns que baixam muito o 

nível, e eu não acho muito legal isso.” [Masculino, radialista, 43 anos]. 

Isso reflete a compreensão de Palmeira (2010) sobre a política fora do “tempo da 

política” - para dizer, fora do período eleitoral - colocar em risco o sentido de comunidade. O 

que mais tarde veio a acontecer em Araripe, risco provocado pela cassação do mandato do 

prefeito em exercício, José Humberto Germano Correia e a determinação de eleição 

suplementar em 2015, que novamente dividiu a população e dois lados opostos.  Quando foi 

realizado o ritual da vitória, no ano de 2008, eu recordo que Dr. Germano e Dr Giovane foram 

carregados lado a lado pelos seus eleitores, que, naquela ocasião, eram os mesmos, mas que 

em 2012 foram divididos. 

Segundo o que informaram em algumas conversas que tive com pessoas próximas 

dos dois, o rompimento de Dr Giovane com Dr. Germano teria ocorrido quando, em certo 

momento, o vice-prefeito Giovane precisou assumir o governo enquanto o prefeito Germano 

estava viajando. O vie-prefeito, na condição de gestor principal, tomava algumas decisões, 

que rapidamente eram informadas ao prefeito que estava fora, e que, sem seguida, eram 

desfeitas por ordem sua. Conforme o que informalmente me disseram, Giovane, teria se 

irritado com a situação, uma vez que não podia exercer sua função de vice-prefeito e, por isso, 

optando pelo seu rompimento com o prefeito ao qual tinha sido eleito conjuntamente em 

2008. Tornando-se, inclusive, oposição. 

Este fato parece bastante comum quando se trata da política brasileira. Ao que tudo 

indica, não é o caráter ideológico e partidário que exerce o peso maior nessas relações, pelo 

contrário, mais do que os partidos, como observado por Palmeira (2010), pesam as facções. É 

a partir desse rompimento do prefeito e vice (eleições de 2008) que um novo grupo político 

aparece no cenário da política local. 

Importante lembrar ainda que o adversário de Dr. Germano e Dr. Giovane, o 

advogado Jucélio Alencar deixa de ser oposição política e passa a ser do grupo aliado do 

prefeito em 2010, período em que ocorriam as eleições federais, inclusive, dividindo o mesmo 

palanque com seu adversário nas eleições anteriores, em apoio à candidatura a reeleição de 

Cid Ferreira Gomes, assim como em apoio a alguns deputados. Tal fato gerou certa 

repercussão nos moradores da cidade, que, acostumados a vê-los como oposição, estranharam 
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aquela situação, inclusive, comentando em tom de brincadeira, que não se tinha mais lado, 

para se referir que não se tinha mais oposição. Só mais tarde, quando ocorrera um 

rompimento entre o prefeito e seu vice, é que um novo grupo surge como sendo contrário à 

gestão do prefeito em exercício. 

O que é comentado em tom de brincadeira identifica, na verdade, uma compreensão 

de um significado da política, principalmente quando se trata de municípios pequenos, como 

foi o do caso investigado. Na maioria das vezes, a política parece indicar a disputa por dois 

grupos principais que englobam as demais pessoas da localidade, as quais, durante o período 

da campanha, são de um lado ou de outro – em 2008, apesar de haver uma terceira candidata, 

esta se polarizou entre dois candidatos. 

De fato, existem aqueles que preferem não aderir publicamente a um dos “lados” – 

grupos – mas mesmo estes têm conhecimento que existem lados opostos, o que na pesquisa se 

identifica a partir das identidades políticas. Analisados enquanto identidades móveis, porque 

temporariamente requeridas como forma de indicar um pertencimento, os lados opostos por 

praticamente 20 anos e reconhecidos pela população local como os “pé roxo” e os “pé 

branco” são entendidos, principalmente, como uma forma de classificar e ordenar a realidade. 

Tal classificação é a forma como a população explica a si mesma, isto é, a forma como ela 

explica para ela mesma um significado da política. 

 

 

4.2.  A política fora do “tempo da política” 

 

 

A diferença no resultado que garantiu a vitória de Dr. Germano, os 45 votos que ele 

obteve a mais que seu adversário, Giovane Guedes, despertou na “oposição” o sentimento de 

força, uma vez que o resultado indicava o apoio de uma grande parcela da população local. 

Conforme observado pelo discurso do candidato em algumas ocasiões, tal parcela seria “os 

esquecidos”, as pessoas pobres do município, que nunca tiveram oportunidade, especialmente, 

de emprego na prefeitura. 

O discurso em questão é um tanto clichê quando se trata da oposição, entretanto, em 

Araripe, importa ressaltar que o mesmo não é algo corriqueiro, mas sim que se transformou 

em prática, pois o candidato não-eleito devido a diferença de apenas 45 votos a menos passou 

a visitar às comunidades distantes mesmo depois da derrota. Tal prática passou-se a ser 
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realizada constantemente, assim como fora observado por Irlys Barreira, (1998): um ritual 

típico da campanha eleitoral. 

Essa última observação permite refletir sobre alguns dos limites da categoria “tempo 

de política”, conforme a análise de Palmeira e Herédia (1998), ao menos se a estivermos a 

pensar o “tempo da política” como ritual simbólico que, antes, decorre de uma autorização da 

justiça eleitoral. Aqui me refiro a forma como as eleições, e por sua vez as campanhas 

eleitorais, precisam estar de acordo com um calendário estabelecido pela justiça eleitoral. 

Assim como fora discutido no primeiro capítulo desta dissertação, a categoria 

“tempo de política” foi identificada como categoria “nativa”, isto é, como forma de tradução 

do que representa o período de campanha eleitoral em contextos específicos de pesquisas 

realizadas acerca de eleições
41

. 

Tal categoria fornece elementos importantes para a construção de uma compreensão 

antropológica do que é e de como é entendida e praticada a política. Nesse sentido, estou 

propondo um alargamento de sua compreensão a partir do contexto cultural pesquisado, uma 

vez que, enquanto categoria de análise, que possibilita pensar a eleição como ritual simbólico, 

ela parece ter se “movimentado”, considerando que comportamentos típicos de campanhas 

eleitorais, denominados por Irlys Barreira (1998) como uma espécie de ritual móvel, tais 

como visitas às comunidades distantes da sede,tornaram-se uma prática recorrente fora do 

período eleitoral. 

Assim também ocorre com outras práticas também características, como o fato da 

política eleitoral ter se tornado discurso preferido em vários espaços, como escolas, bares e 

praças durante o período do qual decorreu o processo de cassação do mandato do prefeito e a 

posterior campanha para eleição suplementar. 

Dessa maneira, se existe um “tempo da política”, que corresponde ao próprio período 

eleitoral, no contexto pesquisado, esse tempo foi transformado em virtude da atuação do 

grupo da oposição e da própria justiça eleitoral, mas, principalmente, pela forma como a 

população local foi afetada e reagiu a esses acontecimentos, dando-lhes significados, 

especialmente, porque a política é um elemento importante para a vida social. 

Explico que não estou afirmando que a categoria “tempo de política” deixa de ser 

importante para pensar processos políticos eleitorais a partir da sua perspectiva cultural, mas 

que tal categoria precisa acompanhar a dinamicidade do que é a cultura, que não deve ser 
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 Ver Política Ambígua de Palmeira e Herédia (1998; 2010). 
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pensada como algo estático e repetitivo, mas como uma composição de elementos que só 

sobrevive porque se transforma e se ressignifica. 

Entretanto, não penso a cultura unicamente a partir do que a antropologia denominou 

por padrões culturais, mas sim como eminentemente dinâmica e, por isso, sujeita a mudanças. 

Conforme observa Geertz (2012), como um conjunto de códigos simbólicos, e porque não 

códigos simbólicos conflitantes, como demonstrou o campo empírico da pesquisa da qual 

resultou esse trabalho. 

A política pensada como elemento da cultura comporta códigos simbólicos que se 

reconfiguram, porque também as sociedades se transformam. Nesse contexto, se pensa a 

campanha eleitoral - regida institucionalmente - sob duas prerrogativas: a primeira é de que 

ela é coordenada pela justiça eleitoral; e a segunda é de que ela se produz na prática a partir de 

elementos próprios de cada universo cultural. 

Com isso, quero observar que, sendo as mesmas regras para todos os municípios do 

país, vale dizer que legalmente institucionalizas, em cada realidade na qual essas regras são 

aplicadas as mesmas são também apropriadas de formas particulares. Essa particularidade 

reside na maneira como cada população lhe dá significado a partir de suas vivências e 

experiências locais. 

O que vem a ser de interesse analítico, como questão fundante, é a maneira como o 

cenário político local em Araripe vai se configurando após o resultado eleitoral, não a partir 

de como o candidato eleito, Germano Correia organizou o seu governo, mas em particular, 

como a oposição passou a atuar politicamente no município. Importa lembrar aqui que, em 

outros governos que eu pude acompanhar, não havia essa oposição ativa fora do período de 

campanha. Essa é uma questão bastante relevante, que teria desencadeado acontecimentos 

diversos e que permitiu ao meu olhar de pesquisadora vislumbrar aspectos importantes acerca 

do que foi proposto como investigação, isto é, compreender significados da política a partir de 

uma perspectiva da cultura. 

Quando falo em acontecimentos diversos me refiro ao processo de cassação do 

mandato do prefeito Dr. Germano, à posse de prefeitos interinos e ao período do qual 

decorreram as campanhas para eleição suplementar, posteriormente cancelada. Tais 

acontecimentos, do ponto de vista desta análise, marcam um momento de muita instabilidade 

no município, tanto que muitas foram às vezes que, em conversas informais, ouvi as pessoas 

comentarem em tom de brincadeira sobre a cidade ter ou não prefeito. 

De acordo com o que consta nos documentos acessados acerca da cassação do 

prefeito, o motivo que o teria levado a ter seu mandato cassado, juntamente com o do seu 
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vice, teria sido abuso de poder político, para melhor explicar, a contratação de 243 servidores 

dentro do período vetado pela justiça eleitoral
42

. 

Sobre o processo de cassação do mandato do prefeito eleito, uma informante me 

relatou que ele alegou que os contratos teriam sido para suprir o quadro de professores da rede 

municipal de educação, mais especificamente, para o programa “Mais Educação”
43

 

[Feminino, funcionária pública, 53 anos]
44

. Entretanto, ela refuta seu argumento ao me dizer, 

durante a nossa entrevista, que ele não só contratou como também demitiu e afastou efetivos 

de suas funções durante o período vetado pela justiça eleitoral e que teria respondido 

judicialmente por isso. 

Antes de retomar o seu relato, importa dizer aqui qual o lugar de fala da informante. 

Ela é do grupo da oposição e, nessa condição, ao construir sua narrativa, se apresenta como 

agente no processo de cassação, isto é, como advogada do grupo de oposição. De forma que, 

ao ter sido perguntada sobre quando havia sido a primeira cassação, me disse:  

 

Entramos com a petição na primeira instância, na 68º Zona Eleitoral, 

aqui de Araripe, no dia 13 de dezembro de 2012, antes dele ser 

diplomado. Perdemos na primeira petição. Então, entramos com a 

petição no TRE-CE e lá ganhamos por seis a zero. Ele, o prefeito, 

recorreu, mas o recurso foi indeferido, novamente ganhamos por seis a 

zero. E dessa vez ele não entrou com novo recurso. O juiz emitiu uma 

declaração de decorrência de prazo.  É nesse momento, em que ele é 

afastado e Damião Senhor, assume o cargo de prefeito interino, dia 06 

de março de 2015.[Feminino, advogada, 53 anos].
45

 

 

Antes de Damião Senhor, o ex-presidente da câmara, Hildo Pereira, também havia 

assumido o cargo de prefeito interino por duas vezes, no ano de 2014.  A fala da 

informante permite analisar que, ao construir a sua narrativa dos fatos, ao mesmo tempo, ela 

faz sua leitura da situação de maneira a localizar não apenas os acontecimentos, mas tratando 

também de sua participação e de seu posicionamento acerca das condições em que a política 

se encontrara no município. 

Durante todo tempo em que decorreu nossa entrevista, parecia-me que a fala da 

informante era uma maneira de enfraquecer a imagem do prefeito cassado. Nada 

surpreendente para quem fala como oposição. Tanto é que, utilizando como referência os sites 
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 Dados disponíveis no site do TSE – Tribunal superior Eleitoral 
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 Ver 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1115 
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 Entrevista realizada em 04 de setembro de 2015 
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 Devido a entrevista não ter sido realizada com gravador de voz à pedido da própria informante, a 

fala da entrevistada foi organizada de forma a dar sentido ao seu discurso pela própria pesquisadora. 
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do TSE e TRE-CE, ela fez questão de somar o número de processos que ele responde na 

justiça eleitoral. 

Confesso que isso não se apresenta como relevante para minha análise, de maneira 

que me interessa mais compreender o seu interesse em me contar tais fatos e me dizer tais 

números e identificar a sua posição acerca da realidade do que tomar a sua fala como 

elemento de denúncia. Se assim eu o fizesse, e essa tem sido uma preocupação metodológica 

desde o início da pesquisa, eu estaria tomando uma posição política, o que fugiria da proposta 

do trabalho, haja vista a sua necessidade de compreensão interpretativa. 

Sua narrativa permite ainda refletir sobre o fato de que, na construção da entrevista, 

entendida aqui como a relação do entrevistado com o entrevistador, há uma mediação entre 

aquilo que deseja perguntar o pesquisador e o que interessa dizer o informante, assim como 

observou Bourdieu (1997). A entrevista tornar-se possível a partir dessa negociação, nem 

sempre explícita, e que se assemelha ao que Halbwachs (1990), Connerton (1999) e outros 

teóricos sociais da memória identificaram como “seleção da memória”. O sujeito que narra 

algum fato faz a seleção a partir do que deve ser lembrado ou esquecido. 

Para melhor compreender essa relação, disponho da narrativa de outro informante 

que, ao me contar sobre a sua participação da na política local, me permite estabelecer um 

contraponto com a fala da informante mencionada anteriormente. Como ele permitiu que sua 

entrevista fosse gravada, analiso alguns de seus fragmentos na íntegra. 

Importa informar que tal entrevista foi realizada no dia 16 de fevereiro de 2015, 

período que nessa discussão foi denominado de “instabilidade” política, devido o processo de 

cassação do mandato do prefeito, cuja entrada com recurso contra a petição da oposição 

gerava uma situação destituída do sentimento de segurança e estabilidade política. De início, 

ele começa narrando como se deu a sua entrada na política de Araripe, que, segundo a sua 

fala, me possibilitou perceber a importância dada a sua localização social dentro do contexto 

político local, tanto na conjuntura mais recente como em outros momentos. Disse ele: 

 

[...] dentro do meu grupo político eu trabalho mais na questão da 

produção, produção de programas para rádio, produção para os 

comícios, enfim. E eu comecei esse trabalho, no ano de 2004, à 

convite de Dr. Germano, trabalhando com o serviço de publicidade, 

no carro de som. Aí foi o início dessa trajetória, 2004, quando tivemos 

uma campanha vitoriosa, eu já estava inserida nela, eu desempenhava 

meu trabalho no carro som. Veio à eleição de 2008, e eu continuei 

fazendo o mesmo trabalho com o carro de som também. Aí eu passei a 

produzir os programas do horário eleitoral gratuito para o rádio. E foi 

outra campanha vitoriosa também. Até chegar o ano de 2012, que foi a 

terceira campanha, que aí eu já não fazia mais publicidade em carro de 

som, fazia apenas publicidade no horário eleitoral de rádio e fazia 
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apresentação dos eventos, dos comícios, organizando, produzindo e 

tal. E foi assim que se deu a minha entrada na política de Araripe. 

[Masculino, Radialista, 43 anos]. 

 

Antes de me ater às questões que tomo como centrais na sua fala, é interessante 

destacar a importância do informante se localizar a partir de um grupo político específico, no 

qual a sua trajetória está implicada. Isso mostra que a sua narrativa, assim como a da 

informante mencionada anteriormente, se constrói a partir do que lhe interessa enfatizar. 

Como pode ser constatado, há uma preocupação em informar sobre qual campanha foi 

perdida e quais as outras que foram ganhas, destacando também sobre quem o convidou para 

participar como produtor das campanhas políticas, haja vista que tal convite partiu do Dr. 

Germano, tornando-o, pois, produtor de suas campanhas políticas e de membros do seu grupo. 

Em outro momento da entrevista, onde o meu roteiro foi deixado um pouco de lado 

devido a própria dinâmica da nossa conversa, ele me contou sobre a trajetória do líder político 

do grupo ao qual pertence, fazendo uma longa narração, a partir da qual é possível identificar 

elementos importantes para a compreensão do tema pesquisado. De acordo com sua fala: 

 

Dr Germano, ele veio pra cá desde a sua primeira eleição, onde foi 

candidato e não teve êxito na sua primeira eleição. Mas que a partir da 

segunda, onde ele se elegeu, a gente consegue notar que Araripe, 

realmente se desenvolveu, por conta da sua visão empreendedora e da 

sua visão futurista. Estou dizendo isso não como um aliado político, 

nem partidário, estou falando isso como cidadão. Inclusive na época 

eu nem morava aqui em Araripe ainda, porém, eu já sabia, eu tinha 

essas informações. Ele com essa visão empreendedora, visão futurista. 

Só não ver realmente quem não quer a transformação que Araripe 

teve. Araripe hoje, ele, desde o primeiro mandado de Dr. Germano, 

ele teve uma evolução muito grande, em todos os sentidos. Quando 

falo em todos os sentidos, falo de que maneira, novos profissionais 

que surgiram, o número de universitários que existiam naquele tempo 

em relação à hoje. Naquela época o número de universitários de 

Araripe cabia em uma combin, entendeu? Eu vivenciei esse tempo, já 

estava aqui nessa época, inclusive, conduzi universitários para 

Juazeiro dentro de uma combin, numa topique, enfim. E hoje, quer 

dizer, é claro que essa condição, essa abertura em se aumentar o 

número de universitários, é claro que uma coisa que reflete aqui, é 

uma coisa que vem do Governo Federal, com PROUNI, com FIES, 

com uma porção de coisas. Mas que realmente, reflete aqui no 

município. A estrutura da cidade também, os serviços oferecidos, os 

prédios públicos construídos desse período pra cá. Quer dizer, a gente 

percebe que realmente é uma ação de uma pessoa que tem a visão, que 

tem a vontade de tentar, e que vem fazendo isso de uma forma bem 

profunda. É melhorar a qualidade de vida de nosso povo. Porque por 

exemplo, eu quero que você me mostre hoje uma obra importante 

dentro do município de Potengi. Você não ver, o que você encontra 

hoje dentro do Potengi, é a construção de uma fábrica de velas, uma 

fábrica de velas que está sendo construída no Potengi. Porém é uma 

obra particular, não é uma obra do governo. E eu te pergunto: o 

prefeito do Potengi, que é meu amigo, inclusive, Ele é do partido 
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aliado do Governo Federal, diferentemente, do prefeito de Araripe, 

que não de um partido que não faz parte da base. Não sei agora nesse 

segundo mandato como é que ficou. Mas enfim, mas por que é que 

esses benefícios vem para Araripe e não vem para Potengi? Porque 

nós temos um administrador que tem ação, que tem iniciativa, que vai 

buscar, que visita os ministérios e tal. Porque ele sabe que trazendo 

essas obras para cá, ele vai gerar emprego, vai aquecer a economia do 

lugar. Os homens que viajariam para o corte de cana, deixando aqui as 

suas famílias, hoje eles permanecem aqui, ao lado da sua família, 

trabalhando aqui, ganhando o seu dinheiro e gastando o seu dinheiro 

aqui.  Então, quer dizer, o bom o administrador público, ele também 

tem essa responsabilidade social, de trazer esses recursos pra cá, e 

fazer com que a coisa cresça. Dr. Germano, ele tem essa visão. Então, 

eu admiro muito a pessoa dele. . [Masculino, Radialista, 43 anos]. 

 

Ao contrário da informante anteriormente mencionada, que, enquanto oposição, 

centrou sua fala naquilo que se apresenta como negativo acerca das atitudes e índole do 

prefeito cassado, a narrativa desse último entrevistado apresenta uma preocupação oposta. 

Tecendo comparações com outras administrações, como a de Potengi/CE, munícipio vizinho, 

consiste em destacar as qualidades do prefeito Dr. Germano, que são para o informante as 

seguintes: a sua visão futurista e seu diálogo com os ministérios, com o objetivo conseguir 

projetos que beneficiem o município. Segue ele com a profusão de sua narrativa: 

 

[...] e outra coisa, sem contar que esse marco histórico que ele é, o 

único prefeito da história de Araripe que foi prefeito quatro vezes, tá 

entendendo? Se você for voltar atrás, e for analisar a história, seu 

Zezito [Político no município, portanto, um nome público, grifo meu], 

ele foi prefeito durante 40 anos, porém, naquela época, não tinha 

eleição, ele se elegia vice-prefeito, mas com uma semana o prefeito 

adoecia e ele assumia. Outra vez era como interventor, nomeado pelo 

Governo Federal, uma coisa que não tem muito legitimidade. Agora 

leito pelo voto popular? Dr. Germano, ele entra pra história do 

Araripe, nesse sentido. Ele foi prefeito de Araripe por quatro vezes 

consecutivas, com um sucessor no meio, que inclusive foi ele que fez 

esse sucessor. Isso é muito importante, por aqui, muito pouco você 

ver. [...] Nada mais legítimo que ser eleito pelo voto popular. 

 

Na fala do informante, eu percebi sua necessidade de frisar algumas informações, 

como o fato de Dr. Germano ter sido prefeito por quatro vezes, o que consiste num marco 

histórico, cujo destaque é necessário não apenas para critério da pesquisa para qual ele 

prestava depoimento. Para mim, a ênfase nessas afirmações tinha um propósito naquela 

ocasião, porque, assim como o informante tem seu lugar de fala, e consequentemente seu 

lugar no conjunto das relações observadas e tratadas, eu, na condição de pesquisadora, 

também o tenho. 

Apesar de no momento da entrevista eu ter me apresentado como alguém que 

estudava eleições no contexto local e que era do meu interesse tomar seu depoimento acerca 
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de algumas questões que compunham meu objetivo ali, para ele, não se tratava apenas de uma 

pesquisadora, mas de uma pessoa/eleitora (cidadã) do município. 

Nesse sentido, mais que levantar afirmações para serem analisadas e descritas em um 

trabalho de pesquisa, sua narrativa se dirigia com o propósito de que eu concordasse com o 

seu discurso, em especial, devido o momento de instabilidade na gestão do seu líder político, 

que, naquela ocasião, havia entrado com pedido de recurso ao TSE na tentativa de garantir a 

sua permanência na prefeitura. 

Percebe-se que as duas narrações apresentam discursos opostos e conflitantes não só 

porque são de informantes cujo pertencimento político também é diferente. Do ponto de vista 

dessa interpretação, eles seriam divergentes por questões específicas, como pelo fato óbvio de 

tratar de discursos de membros de grupos políticos opostos, mas especialmente, por terem 

sido construídos e proferidos ainda sob um clima de disputa e instabilidade política. 

No caso do discurso da primeira informante, o clima não é mais tão tenso como o do 

segundo, uma vez que o prefeito, naquele período, encontrava-se afastado de seu cargo, 

estando a prefeitura sob a gestão de um prefeito interino. Porém, ainda assim, a sua fala pode 

ser percebida como discurso que se opõe, também devido ao fato de a aposição conseguido 

não ter alcançar todos os seus objetivos no tempo/momento em que decorreu nossa entrevista. 

A eleição suplementar marcada para o dia 17 de maio de 2015 foi posteriormente 

cancelada, no dia 30 de abril do mesmo ano, por determinação da justiça eleitoral. Da mesma 

forma, o discurso proferido pelo segundo informante, na condição de membro do grupo do 

prefeito cassado, fora motivado pela necessidade de afirmar e defender o seu governo, 

demostrando as suas qualidades administrativas. 

Enquanto a informante mencionada insiste em afirmar as atitudes abusivas do 

prefeito, como o afastamento de funcionários efetivos e também as suas irregularidades no 

que se refere às contratações dos 243 funcionários, durante período vetado. O segundo 

informante apresenta um contra-discurso, ou melhor, outro olhar, não apenas sobre o gestor 

de mandato cassado, mas sobre a sua própria pessoa. Tal aspecto me faz lembra novamente da 

observação feita por Chaves (2003) acerca do caráter personalista da política. 

Analisando as narrativas, na a construção do discurso de um e de outro, identifiquei a 

necessidade de mostrarem as suas verdades. Verdades que são compartilhadas com outros 

atores sociais. Nesse sentido, vale ressaltar que é somente por se tratar de discursos 

partilhados com outros que elas estão sendo aqui discutidas. 

Demorou certo tempo desde a primeira denúncia até que ambos, prefeito e vice, 

fossem de fato afastados do governo municipal. Tempo este em que Araripe parecia estar 
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diante de uma nova campanha eleitoral. Toda e qualquer ocasião era momento do prefeito 

aparecer e de seus eleitores estarem usando adesivos como forma de reafirmarem seu apoio ao 

prefeito cassado, como pode ser visualizado na imagem: 

 

 
Foto pública veiculada no facebook; Salva em 8 de agosto de 2014. 

 

Como se observa, a imagem é o registro de uma passeata, em que o prefeito parece 

puxar a multidão. Como eu estava fora da cidade no período, quando eu vi essa foto 

circulando nas redes sociais, a impressão que tive era de que o município estava se 

preparando para uma nova campanha eleitoral, pois, pelo o que eu estava acostumada a ver, 

aquela gente usando adesivo com o símbolo “55” e balançando bandeiras era típico de 

campanha eleitoral. 

É exatamente por essa percepção acerca do campo empírico que vejo a necessidade 

de se alargar a compreensão da categoria “tempo da política”, pois, em 2014, não se tratava da 

realização de uma campanha para a escolha de um novo prefeito, nos moldes do que 

determina a justiça eleitoral. 

Como um conceito elaborado pela própria sociedade para explicar, dar sentido à 

política e dela participar, como prática temporariamente demarcada tal qual a existência da 



91 

 

compreensão de um tempo de plantar e de colher, o “tempo da política”, ou a política 

enquanto prática social fora do período eleitoral, faz parte do cotidiano das pessoas, sendo, 

inclusive, discurso em vários espaços sociais, como escolas, praças, bares, conversas nas 

calçadas, assim como também tema principal nas redes sociais (facebook). 

A situação de instabilidade política advinda da cassação do mandato do prefeito 

interferiu muito fortemente nas relações cotidianas, uma vez que, assim como acontece no 

período eleitoral, a comunidade dividiu-se em dois grupos: de um lado os que acreditavam e 

apoiavam o prefeito cassado, do outro, o candidato da oposição e seu eleitorado nas eleições 

de 2012. 

A divisão da comunidade em grupos opostos, em facções A e B, já fora identificada 

por Palmeira e Herédia (1998) em outros contextos de pesquisa, tanto que não é necessário ser 

um especialista para compreender essa distinção.  Aproveito para ressaltar que, no ano de 

2014, em virtude de eu estar na cidade de Natal/ RN para fazer as disciplinas do mestrado, 

não pude estar presente todo o tempo na cidade de Araripe, mas pude ir acompanhando os 

acontecimentos por meio do facebook. 

Por não está presente na cidade, eu acreditava que estava ocorrendo o preparativo 

para uma nova eleição para prefeito, pois, ora era reunião na casa do prefeito cassado, ora era 

reunião na casa do candidato da posição, e mais carreatas, passeatas e fogos a cada notícia 

positiva para uns e para outros. 

 

 

4.3.  O que anunciam os fogos? 

 

 

Nas cidades interioranas é muito comum a queima de fogos, particularmente, durante 

momentos festivos, a exemplo das festas de padroeiros ou de aniversário dos municípios, ou 

ainda para “pagar” promessas, aqui pensadas no seu sentido religioso. Em Araripe, entretanto, 

soltar fogos, para além das intenções mencionadas, passou a ser uma forma de comunicar às 

pessoas da localidade sobre os resultados do processo de cassação do mandato do prefeito Dr. 

Germano. 

Ouvir barulho de fogos passou a ser um importante meio de comunicar às pessoas de 

Araripe sobre a situação política local, anunciada em tom de comemoração, também como 

forma de explicitar para os membros do outro grupo político quem não estava vencendo o 

processo. A cada notícia positiva para o candidato da oposição era realizada uma queima de 
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fogos, assim como também carros de som circulavam pela cidade tocando músicas utilizadas 

na campanha com o propósito de “zombar” os membros do outro grupo político. 

Da mesma forma, quando se obtinha algum resultado positivo para o prefeito cassado 

e seu grupo, a mesma coisa era realizada, soltavam-se fogos e carros de som passavam a 

circular pela cidade tocando o repertório musical da campanha passada. Havia, ainda, 

carreatas organizadas por um grupo e outro como forma de comemorar as notícias. Soltar 

fogos com o intuito de dar notícias sobre o andamento do processo de cassação do mandato 

do prefeito passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, tanto que elas, tomando-os como 

referência, passaram a identificar a localização de onde soava barulho de fogos para saber 

para quem a notícia era boa ou ruim. 

Essa constatação foi feita por uma professora do Ensino Médio que me relatou que, 

em certa aula, já no final da tarde, ao ouvir barulhos de fogos, os seus alunos fizeram o 

seguinte comentário: “notícias do prefeito, vamos ver de quem é os fogos”. Quando indagados 

pela professora sobre como eles faziam para saber disso, tendo em vista que ela não é 

residente na localidade, mas apenas trabalha na cidade, os alunos disseram o seguinte: “é 

assim professora, se o barulho vier daquele lado é porque é boa para o prefeito, mas se vier 

dali é boa para Giovane”. 

Outra ocasião demonstra também como soltar fogos com um sentido político se 

tornou corriqueiro e até esperado pela população local. Refiro-me aqui ao dia 06 de março de 

2015, data em que eu tinha marcado uma entrevista com um informante para o fim da tarde, 

quando, no momento em que eu escutava o seu depoimento, fomos surpreendidos pela 

queima de fogos que anunciava mais uma notícia acerca do processo de cassação dos 

mandatos do prefeito e vice-prefeito de Araripe. 

Ao ver os carros de som que também circulavam pelas ruas tocando as músicas da 

campanha de Giovane Guedes, o entrevistado e eu constatamos que se tratava de uma notícia 

positiva para a oposição, que já comemorava o resultado do processo emitido pela justiça 

eleitoral, determinando que o presidente da câmara assumisse o cargo de prefeito interino. 

Soltar fogos e circular com os carros de som pela cidade tocando as músicas de 

campanha, para além de comemorar a notícia, torou-se também uma maneira de fazer com 

que ela chegasse de várias formas à população local, que assim como os diretamente 

envolvidos, isto é, o grupo que entrou com o processo e o próprio prefeito e vice, também 

acompanhava os resultados emitidos pelo TRE e TSE pela internet, e rapidamente divulgando 

nas redes sociais – facebook - para que fosse acessada e comentada. 
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Naquele dia, durante a comemoração do grupo da oposição, alguns comportamentos 

me chamam a atenção, como o fato daqueles que tinham preferência pelo outro grupo 

fecharem suas portas para não verem passar na sua rua o carro de som tocando os jingles da 

campanha do candidato Giovane, assim como também evitavam andar pela rua no momento 

em que a oposição comemorava. 

Tais comportamentos mostram que, se a população se divide durante o período de 

campanha eleitoral estabelecendo relações precisas, isto é, convivendo mais com aqueles que 

fazem parte do seu grupo, no instante em que o poder desse grupo é posto em cheque, 

novamente há uma divisão. É exatamente por essa separação gerar companheirismo, mas 

também rivalidade, que fechar a porta de casa ou evitar sair na rua no momento e que o outro 

grupo comemora tornam-se formas de proteger-se do outro, de evitar ser atacado com 

brincadeiras ou aquilo que se considera como “enchimento de saco”. 

Da entrevista eu segui para o centro da cidade, onde um grande número de pessoas, 

dentro e fora da câmara, aguardavam pela chegada de Damião Senhor, que na condição de 

presidente do legislativo municipal, seria empossado prefeito interino na noite do dia 05 de 

março. Ali eu permaneci até que a cerimônia de posse fosse finalizada. Conversei 

informalmente com algumas pessoas presentes na tentativa de encontrar pontos que 

permitissem estabelecer uma conexão com o que eu vinha observando durante vários meses. 

Voltando ao que tratava sobre a queima de fogos, no contexto social pesquisado, ela 

possui ainda um significado simbólico importante, uma vez que, analisada do ponto de vista 

interpretativo, representa, na verdade, relações sociais específicas. Consiste numa espécie de 

código simbólico apropriado para expressar sentimentos (IRLYS BARREIRA, 2004) e 

vontades compartilhadas por pessoas localizadas politicamente. Seu significado não está 

apenas em tom de comemoração, mas como expressão social de como as pessoas da 

localidade passaram a vivenciar a política. 

Para melhor entender como soltar fogos com fins político passou a fazer parte da 

vida da população, tomo como referência o que escreveu um morador da cidade em sua 

página no facebook, texto que ele mesmo intitulou de “O lugar onde vivo”. 

 

A cidadezinha pacata do interior do Ceará vive um momento no qual 

as pessoas estão com os nervos a flor da pele. O momento é 

complicado, dramático, tenso e exige cautela. Informações são fontes 

preciosas e a todo momento se espera por novidades. O assunto TOP é 

a cassação do prefeito de Araripe, que nas duas votações ocorridas não 

obteve sucesso no seu julgamento. Com isso, vem acontecendo 

mobilizações dos dois lados, fogos e mais fogos são disparados em 

comemorações imprecisas, pois não se sabe ao certo se o mesmo foi 
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deposto ou continuará com o cargo de prefeito da cidade. O drama se 

estende, a população dividida assiste a falação, ora de partido A, ora 

de partido B. Com dúvidas, alguns estão inseguros, outros 

comemoram uma possível oportunidade de entrar no cenário dos que 

desfrutam de um salário mais fácil ou uma melhora na sua vida social. 

Com o atraso no inicio das aulas no segundo semestre deste ano, 

tivemos um trocadilho criativo, interessante, irônico, sarcástico o 

bastante para resumir a situação atual _ "A CULPA É DAS 

ESTRELAS", isso em referência ao partido do PT (partido 

trabalhista), mas esta expressão também aborda um livro famoso do 

Autor John Green_ "a culpa é das estrelas". Não se pode aqui apontar, 

insinuar ou afirmar sobre irregularidades ou tomar o fato ou cenário 

político atual de forma parcial, mas apenas descrever a situação que 

ocorre há poucos dias. A situação atípica se mostra pelo excesso de 

fogos que vêm sendo disparados de forma abusiva em comemorações 

isoladas ou em grupo, ora em favor do atual prefeito, ora contrário. 

Chego a acreditar inclusive que uma BARRAQUINHA para vender 

fogos próximo à praça do coreto poderia render uns bons trocados. 

Pois no momento, certamente não pode ter um produto mais vendável 

do que fogos de artifício.  A qualquer momento você pode acordar 

assustado com seu BEBEZINHO chorando _ (vento caído), ou 

cachorros procurando abrigo, seja no meio da noite, ou mesmo de 

madrugada, em função dos disparos de bombas e fogos- situação que 

mais parece um tiroteio entre a policia e bandidos na favela da 

rocinha. A dificuldade para dormir é a mesma, mas a situação é bem 

menos assustadora, mas que não deixa de preocupar de certa forma. 

No momento não há abertura aqui para fazer julgamento do certo ou 

errado, até porque essa intervenção é de competência de setores 

judiciais ou de certa forma competência da população. Mas é certo 

que o mercado de venda de fogos se encontra bem aquecido, e os 

comerciantes agradecem por toda empolgação, empenho e vibração 

nas comemorações. 
46

 

 

No estilo de uma crônica, o autor narra a dinâmica e os acontecimentos que estão 

correndo no lugar onde vive – agosto de 2014. Logo de início, ele se refere a Araripe como 

cidade pacata, no sentido de ser um lugar de tranquilidade, mas, em seguida, afirma que os 

nervos das pessoas estão à flor da pele. 

Em consonância com a literatura discutida no primeiro capítulo, a política, ou para 

ser mais específica, a campanha eleitoral compreendida como ritual, tem a capacidade de 

interferir nas relações cotidianas e, portanto, produzir outro tipo de sociabilidade, uma vez 

que autoriza uma linguagem, pois cria discursos próprios do ritual de eleição – do “tempo da 

política”. 

Ainda que naquele momento não se estivesse diante de uma campanha 

institucionalmente determinada, estava-se diante de uma disputa fervorosa, não 

necessariamente de projetos políticos, mas de localizações políticas. Afinal, a disputa tinha 

como finalidade a retirada de um governante e, consequentemente, a posse de outro, ou 

manutenção do cargo de prefeito. É importante observar, que uma disputa como aquela 
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reivindica muitas forças. Foi acerca delas que eu dediquei o meu olhar em parte do trabalho 

de campo. 

Naquela ocasião, eu observei cenas, escutei conversas e opiniões opostas. Eu vi 

pessoas brigarem defendendo e acusando o prefeito cassado, candidato da oposição, bem 

como aqueles que acompanhavam um e outro de forma mais próxima. Inclusive, vi pessoas 

que ficaram sem se comunicar devido às opiniões divergentes, e não só, mas também vi 

praticarem violência física, o que leva ao entendimento de que os conflitos nas relações são 

motivados pelo clima disputa, que deixa de ser apenas simbólica, enfraquecendo o próprio 

sentido de comunidade, conforme observou Palmeira (2010). 

A disputa política constante, isto é, sem intervalos, enfraquece os laços sociais, 

porque coloca em lados opostos aqueles que em outro momento estavam lado a lado. Todos 

aqueles acontecimentos mexeram profundamente com a dinâmica local, uma vez que a 

cassação do prefeito desestabilizou a vida de uma grande parcela das pessoas, em especial, 

aquelas que prestam serviço para a prefeitura. 

O medo de perder o emprego, de ter que deixar um cargo de confiança ou de que isso 

aconteça com alguém querido, não se funda como discurso explícito. Entretanto, é possível de 

ser lido a partir de alguns comportamentos e discursos. Tanto que quando foi decretada a 

eleição suplementar, a oposição, e aqui me refiro aos eleitores, tomaram como lema “Viva a 

liberdade!”. Quem era livre podia se manifestar, afirmar publicamente em quem iria votar, 

enquanto os outros, os que tinham emprego na prefeitura, em especial, os sem-concurso, 

ficavam quietos pela insegurança quanto ao seu emprego no futuro. 

Uma publicação realizada no facebook reflete essa análise: 

 

SOU UM CIDADÃO LIVRE E CONSCIENTE, não só dos meus 

direitos mas tbm dos meus deveres, nasci e me criei nessa terra e 

tenho propriedade pra falar que Araripe foi colocada no mapa através 

da ótima administração do prefeito Dr. Germano que sempre se 

dedicou a essa cidade e trouxe sempre melhorias para a nossa 

comunidade que se fosse citar todas teria que fazer um livro. Declaro 

meu apoio incondicional a candidatura de Damião Senhor e prof. 

Hildo Pereira pra Araripe continuar avançando com a força do povo e 

as bênçãos de deus. OBS: SÓ REFORÇANDO EU SOU LIVRE E 

CONSCIENTE.
47

 

 

Essa publicação foi realizada quando a justiça eleitoral já havia decretado eleições 

suplementares no município, que deveriam ter ocorrido no dia 17 de maio de 2015. A partir 

dela é possível pensar sobre o significado do “sou livre” e de que, por esse motivo, seria 
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possível manifestar-se publicamente. É importante observar a partir de tal fala que não se 

trata, entretanto, de um eleitor do candidato da oposição, mas que, sendo ele “livre e 

consciente”, pode se manifestar e apoiar os candidatos do prefeito cassado, o qual ele enxerga 

como figura importante para o crescimento do município. 

 

 

4.4. A eleição para presidente da câmara de vereadores 

 

 

Era uma segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2014. Não era um dia em que 

comumente havia reuniões na câmara de vereadores na cidade de Araripe, mas naquele dia foi 

diferente. Por volta de 10h00min da manhã, ao me aproximar da rua onde se localiza a sede 

do poder legislativo municipal, avistei um grande número de pessoas na porta de sua entrada. 

Curiosa, eu me aproximei e perguntei sobre o que estava sendo tratado naquele dia para ter 

tanta gente. 

Fui informada que lá estava acontecendo a eleição para escolher um novo presidente 

da câmara. Continuei curiosa, pois nunca havia visto uma votação para presidente ter tantos 

expectadores. O fato é que escolher um presidente para a câmara na situação de instabilidade 

enfrentada pelo município se tornou uma decisão muito importante, principalmente, porque o 

prefeito poderia ser afastado de seu cargo novamente a qualquer momento. 

Nas outras duas vezes em que ele precisou deixar o governo municipal não houve 

tantas mudanças, pois o presidente da câmara era de sua base aliada. Por isso que escolha de 

um novo presidente era tão significativa naquele momento, tanto para os grupos políticos 

divergentes como para a população local, que se fez presente na ocasião da eleição. 

Posteriormente à votação, na qual Damião Senhor foi eleito novo presidente da 

câmara, alguns comentários me chamaram a atenção, como o fato de ter ocorrido, tanto por 

parte de um grupo como de outro, a tentativa de conquistar os vereadores indecisos antes de a 

eleição ter sido realizada. O que me leva a pensar que, antes mesmo que fosse realizada a 

votação para escolher o novo presidente, já era possível prever sobre quem iria ser eleito, o 

que se explica pelo jogo político interno, no qual há uma negociação entre os membros do 

poder legislativo, executivo e oposição, que, jogando, se localizam como grupos contrários. 

Dessa maneira, o que vai realmente interessar para essa observação é o motivo pelo 

qual a população local se fez presente no momento, o que não é algo comum em reuniões na 
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câmara de vereadores. Uma das respostas possíveis é que a referida eleição seria decisiva para 

manter as coisas como estavam ou mudá-las. 

O fato é que o novo presidente, Damião Senhor, conseguiu se eleger com o apoio da 

oposição, que, por sua vez, saiu da reunião ainda mais fortalecida. A eleição ocorreu no mês 

de Dezembro de 2014 e o então presidente foi empossado prefeito interino de Araripe em 05 

de março de 2015, passando pouco mais de 20 dias aliado à oposição e, posteriormente, se 

aliando ao prefeito cassado, Dr. Germano e seu grupo. 

Durante os 20 dias em que ele passou aliado ao grupo da oposição, ocorreram muitas 

coisas, dentre tantas, uma delas mexeu profundamente com os ânimos das pessoas, que foi o 

fato de os funcionários contratados, por sua vez, membros da oposição do novo líder do 

governo local, terem massivamente recebido cartas de demissão para que os eleitores (do 

grupo da oposição) ocupassem seus cargos. 

Era chegada a vez dos que “não tiveram oportunidade de emprego durante o governo 

de Dr. Germano, terem agora”. Essa decisão afetou as pessoas de tal maneira, que chegou 

também a afetar a economia do município, onde, por insegurança, muitas pessoas teriam 

diminuído as compras nas lojas e supermercados, e também atrasado contas, enquanto as 

outras, as que agora estavam empregadas, estavam contentes. 

O município, além de desestabilizado devido tantos acontecimentos. encontrava-se 

também dividido. De tal maneira, aqueles que eram do lado do prefeito cassado, apesar de 

tristes, atacavam o prefeito interino e o grupo da oposição. Os ataques tiveram início logo 

depois da sua posse, especialmente porque o prefeito interino era praticamente analfabeto. 

Fato que soou como preocupante, inclusive, para o grupo de vereadores que o apoiaram na 

eleição para presidente da câmara. 

No instante em que ele era empossado como gestor interino, observei que, a partir do 

discurso de alguns vereadores, havia uma forte tentativa de convencer as pessoas presentes, 

por meio das suas falas, de que ele, enquanto prefeito empossado, seria capaz de governar o 

município. Um dos vereadores citou o exemplo do presidente Lula, que apesar de não ter uma 

formação superior teria sido, de acordo com o seu ponto de vista, um grande presidente. 

A não formação escolar do prefeito empossado foi motivo de falatório, entretanto, 

outro fato motivou ainda mais os comentários: a infiltração de membros do grupo de Dr. 

Giovane dentro da prefeitura que, segundo os comentários das pessoas, decidiam as coisas no 

lugar do prefeito interino. A fala de um moto-táxi reflete bem essa situação, quando em uma 

conversa informal comigo ao passar de frente a prefeitura, ele afirma: “não se sabe quem é 

prefeito aí... aí tem uns dez prefeitos”. 
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Uma publicação realizada por um morador da cidade na sua página do facebook 

também demonstra isso. Vejamos: 

 

Nas minhas mãos, uma caneta não nomeia ou exonera ninguém.  

E ainda bem, por que não me julgo competente para tal. 

Mas, eis que nas mãos de um poeta, a caneta exerce um poder tal, que 

não é contido, mesmo que não suportado por quem a palavra atingir.  

Eis o que a caneta escreveu, por via deste poeta: 

Patativa já cantou 

Prefeitura sem prefeito 

Por ver bem daquele jeito 

O Assaré que ele amou, 

Pois cantar também eu vou 

Pois tenho amor e ternura 

Pelo Araripe candura 

Dos seus filhos tão direitos, 

Cá existem mil "prefeitos" 

Mandado na prefeitura. 

Lá não sei quem é que manda 

Embora é um só que assina, 

O laranja determina 

Dos outros bem a demanda, 

Mas o cara não comanda 

Com integridade a altura, 

E vê a sua figura 

Ameaçada a mil jeitos 

Pois existem mil "prefeitos" 

Mandando na prefeitura. 

É triste uma cidade 

Nesta vil situação 

Pois sofre a população 

Na mentira e crueldade 

E não vê toda a maldade 

Desta turba imatura, 

Modelo de ditadura 

Sem trabalhos, sem efeitos 

Permitindo mil "prefeitos" 

Mandando na prefeitura. 

 

O texto em forma de poema publicado no facebook identifica a preferência política 

do seu autor, contrária ao governo de Damião Senhor não pelo simples fato dele não ter muita 

instrução, mas, em particular, porque havia se atrelado a Giovane e seu grupo, oposição ao 

prefeito com mandato em processo de cassação. 

O interessante é que esse discurso, segundo os comentários a que procurei estar 

atenta, foi utilizado pelo próprio prefeito ao optar por se desligar do grupo de Giovane. 

Entretanto, outra explicação surgiu, a de que ele passara para o lado de Dr. Germano, para ser 

lançado como seu candidato no caso de haver eleição suplementar para prefeito. Assim 

aconteceu. Dessa vez, ele passou a ser julgado pelas pessoas do grupo de Dr. Giovane, do 

qual ele fez parte por pouco mais de 20 dias. 
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Dentre as manifestações de reprovação à atitude do prefeito interino praticada pelas 

pessoas do grupo da oposição (de Dr. Giovane), uma me chamou bastante atenção: “Coitado 

de judas!!! tinha a chance de ser verdadeiramente um apóstolo. mas, mesmo estando junto 

com jesus, acabou permitindo que satanás entrasse em sua vida”
48

. 

Ao ser postada no facebook, a publicação foi lida por muitas pessoas e, a partir daí, 

foi possível verificar a interação que ela promoveu por meio dos comentários realizados por 

outras pessoas do mesmo posicionamento politico, o que me remete à discussão acerca da 

ideia de interatividade real (CASTELLS, 1999). 

Sobre tal publicação visualizei os seguintes comentários:  

 

“Isso tem endereço certo amigo!.... nem precisa responder, pois nada 

que vier de políticos que sobrevive do vai e vem me surpreende” e 

“Não sei o que é pior: a traição do judas ou o vale tudo desesperado 

do cassado e sua turma para de alguma forma continuar sugando! Mas 

vamos adiante, a batalha tá apenas começando!”
49

 

 

O material veiculado na internet em consonância com as demais observações, de 

fato, demonstram que a política como atividade prática, isto é, sem referência apenas aos 

políticos, provoca a divisão da população no período eleitoral para dar ordenação a própria 

disputa. Entretanto, visto como um desvio no caminho, um momento como este apresenta 

uma espécie de perigo (DOUGLAS, 2012), pois os laços que dão sentido as relações sociais 

são enfraquecidos, porque extensíveis, quase sempre, apenas aqueles que comungam sobre 

determinadas atitudes e pontos de vista. 

As observações do campo prático e a interpretação dos vários elementos que o 

compõe, analisados a partir do contexto social e político de Araripe, possibilitaram concluir 

que há uma simbiose entre o que se constitui como regra institucional e o que se classifica por 

“tempo da política”, isto é, as normas estabelecidas pelo sistema político brasileiro não são 

meramente recebidas pela população local, mas recriadas pelas as práticas e significados 

particulares incorporados a essas regras. Dessa forma, as decisões determinadas por tais 

instituições não são só recebidas, mas, ao mesmo tempo, são correspondidas de forma ativa e 

significativa, considerando o que cada grupo no campo de disputa identifica como justo e 

correto. 

Pode-se pensar ainda que a realidade observada exige do campo institucional e 

campo prático da política uma certa capacidade de reelaboração, uma vez que, se é preciso 
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obedecer as regras do campo legal – institucional – num tempo determinado, do ponto de 

vista prático, é preciso reordenar as coisas. É necessário recolocar a política no seu tempo ou 

se correrá o risco da comunidade entrar em situação de desequilíbrio e “guerra”, porque o 

caos na política implica em desordem social. 

A situação observada me levou ao encontro do que teorizou Mary Douglas (2012) 

acerca da necessidade de separar, purificar, demarcar e punir transgressões, com o objetivo de 

impor sistematização em uma experiência desordenada.  A desordem incomoda. Portanto, a 

campanha – disputa política -, quando ocorre fora do período classificado pela própria 

sociedade como “tempo da política”, põe em perigo o sentido de comunidade, especialmente 

por se caracterizar como momento de transição, porque ela “não é nem um estado nem o 

seguinte, é indefinível” (DOUGLAS, 2012). 

A conjuntura política analisada a partir dos acontecimentos entre os anos de 2014 e 

2015 - cassação do mandato do prefeito, posse de prefeitos interinos – se assemelham ao 

momento de transição descrito pela antropóloga, caracterizando-se, portanto, como um estado 

perigoso e caótico. O perigo é controlado por um ritual que precisamente o separa do seu 

velho status, o segrega por um tempo, e então declara publicamente o seu ingresso em um 

novo status (Ibdem, 2012). O ritual de eleição possui características específicas: é circunscrito 

no tempo, já que implica na separação de um momento antes e um momento depois, e é 

praticado em intervalo ou suspensão, porque se realizado constantemente põe em perigo os 

laços sociais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um trabalho de investigação que se propõe a realização de atividade de campo, com 

ênfase na observação, portanto, no contato constante com as relações observadas, possui uma 

capacidade de grande mobilidade teórico-metodológica. Esse é certamente um dos elementos 

que tornou eminentemente qualitativa a pesquisa de deu origem a este trabalho. O fato de se 

ter mesclado diferentes técnicas de trabalho, desde análise de material de campanha à 

entrevistas de caráter semiestruturadas, possibilitou perceber uma grande diversidade de 

símbolos, os quais dão sentido a prática política na localidade. 

O estudo demonstra que práticas e significados da política, quando vislumbrados a 

partir de contextos menores apresentam certas particularidades. Dessa maneira, construir uma 

análise em torno do cotidiano produzido pela eleição em contexto municipal, como foi o caso 

da investigação que fomentou este trabalho, é deparar-se com uma grande variedade de signos 

e símbolos possíveis de ser interpretados. 

Em Araripe, me causou curiosidade as categorias “pé roxo” e “pé branco”, termos 

nativos, isto é, próprios da cultura local, utilizados como forma de identificar grupos políticos 

divergentes em contexto de campanhas eleitorais.  Mas afinal, o que nos diz o uso dessas 

categorias de identificação? 

Em primeiro lugar, a utilização desses termos indica que, de forma geral, as pessoas 

produzem suas próprias formas de entendimento e explicação da política. Em segundo lugar, 

evidencia a localização social dos diferentes atores em contexto de disputa política. Dessa 

forma, dão sentido à prática política local. 

Teoricamente, optou-se por pensar em tais categorias como identidades políticas, 

requeridas em momentos de campanhas eleitorais, portanto, identidades móveis, no sentido 

em que pensou Hall (2011). Ao verificar sua produção no contexto político local, concluiu-se 

que a tomada de posição faz parte do processo político eleitoral, a partir da qual tanto o eleitor 

como o não-eleitor se vestem de uma identidade para defender seu candidato e, portanto, seu 

grupo político. 

A partir do que se verificou sobre a produção dessas identidades, retomou-se a tese 

de que a política possui caráter personalista, reafirmando a ideia de que há uma 

predominância do voto direcionado à pessoa que é o político e é dada pouca importância ao 

partido de filiação dos candidatos. 

Ademais, a pesquisa possibilitou analisar outros elementos importantes da prática 

política, como a capacidade do material utilizado nas campanhas revelar o que, de certo 
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modo, está em jogo na disputa política, assim também como as importantes implicações que 

as conversas nos bastidores possuem sobre o campo de disputa, especialmente pela 

capacidade ritual da política de construir um cotidiano dentro de um já existente, sem eliminá-

lo, mas o transformando significativamente. 

Este trabalho foi ainda mais enriquecido devido à construção do seu último capítulo, 

no qual, a partir das observações realizadas, se verificou a inserção de novas mídias sociais 

nos processos de disputa política, de certo modo, ressignificando a prática política, que cria na 

internet um novo espaço de participação na politica local. 

Importa ressaltar que o uso da internet com tal finalidade reflete o contexto de uma 

sociedade altamente conectada, que, dessa forma, se apropria da tecnologia para estabelecer 

relações. No contexto da disputa política, como verificado em Araripe, a utilização da internet 

e, em especial, do facebook com intuito político, foi visto como uma forma de localização 

politica, isto é, de adesão a uma identidade politica. 

O aspecto identitário da política, observado tanto no campo prático como no espaço 

da internet passou a caracterizar esse estudo também como um trabalho sobre identidades 

políticas, uma vez que, em diferentes situações, observou-se a importância e necessidade de 

se requerer uma identidade, fosse na condição de ser “pé branco” ou “ pé roxo”, fosse por 

fazer “parte da panelinha”, como narrado no jingle de campanha, ou pela afirmação do “sou 

livre”, como afirmado por pessoas da localidade na suas redes sociais.  

No seu aspecto mais fundamental, o trabalho de pesquisa realizado observa o aspecto 

prático da política em um contexto municipal e, dessa maneira, demonstrando, a partir de 

Araripe, como ela é vivenciada e praticada por políticos e pessoas de modo geral, 

evidenciando, assim, as particularidades que a caracterizam. 

Do ponto de vista da análise crítica, a partir deste trabalho poder-se-ia levantar uma 

série de pontos críticos acerca de como se dá a pratica política. Mas é preciso novamente 

enfatizar que se optou por entender seus significados, não cabendo neste trabalho o 

julgamento e a crítica, mas sim, a compreensão de uma lógica particular, que a política 

engloba e pela qual ela é englobada. Tal posição justifica, inclusive, a escolha teórico-

metodológica, cuja ênfase se fundamenta no trabalho de interpretação social. 

Este trabalho se propôs, portanto, a possibilitar uma explicação culturalista da 

política sem ter nenhuma pretensão de substituir qualquer outra análise já realizada, ou que 

venha a ser feita acerca do tema discutido. A ideia foi contribuir com uma reflexão, sobre a 

qual se pudesse levantar questionamentos, hipóteses, produzir respostas e também novas 

perguntas. 
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Se as Ciências Sociais, de um ponto de vista mais global, tomou como objeto de 

estudo a sociedade e, como sua extensão, os fatos, as ações e relações sociais, é preciso 

considerar que tudo isso é resultado da atividade humana, que nos diferentes momentos da sua 

história têm desenvolvido práticas e a elas atribuído significado. Pensado de tal forma, o que 

se analisou neste trabalho foram os significados atribuídos à prática política por aqueles que 

cotidianamente a produzem e reproduzem. 
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