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Sinto que sou mais completa quando não 

entendo. Não entender, do modo como falo, é um 

dom. Não entender, mas não como um simples de 

espírito. O bom é ser inteligente e não entender. 

É uma benção estranha, como ter a loucura sem 

ser doida. (...) só que de vez em quando vem a 

inquietação: quero entender um pouco. Não 

demais: mas pelo menos entender que eu não 

entendo.  

Clarice Lispector 
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RESUMO 
 
 
 
 
 

Esta tese tem por objetivo refletir sobre a realidade das desigualdades sociais e da 

violência contra crianças e adolescentes, em Vitória da Conquista, Bahia, no período de 

1997 a 2005. Selecionou-se para estudo o grupo de crianças em situação de risco 

pessoal e social, explorado pela prostituição infanto-juvenil e pelo tráfico de 

entorpecentes. Por meio da pesquisa tentou-se, por um lado, apreender as complexas 

relações entre Estado, classes e grupos sociais que levam em conta uma trajetória 

histórico-social, marcada por práticas de violência que encontram um estuário perverso 

nos efeitos do “moderno coronelismo baiano”. Por outro lado, dirigiu-se às análises das 

conseqüências dos reajustes econômicos do receituário neoliberal, que se desdobram, 

em tempos recentes, na adoção local de programas e políticas sociais focalizados, de 

caráter fragmentário e assistencial. Para esta tarefa, baseamo-nos na peculiaridade 

sociopolítica do município, cujo governo, há três quadriênios, é liderado pelo Partido 

dos Trabalhadores – PT. Diante do cenário mais amplo de crescente despolitização, por 

causa do deslocamento de programas para o universo da “administração da pobreza”, da 

negação de direitos e da deterioração de espaços públicos, procura-se refletir, por meio 

desta tese, seus efeitos sobre aqueles que vivem no “limiar da sobrevivência”, o que 

Giorgio Agamben chama de “vida nua”. 

 
 
Palavras-chave: 1. Violência; 2. Crianças e Adolescentes; 3. Cultura Política; 4. 
Políticas Públicas; 6. Vitória da Conquista (Bahia).  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 
 

The aim of this thesis is to reflect on the social inequality and violence against children 

and youth, in Vitória da Conquista, between 1997 and 2005. We selected for the study a 

group of children, under social and personal risk, exploited by prostitution and drugs 

traffic. On one hand, through the study, we tried to comprehend the complex 

interrelations between the State, classes and social groups, which take into account a 

historical and social course marked by violence practices that find a comfortable 

environment upon the “modern Bahian coronelism”. On the other hand, we address the 

analysis of the consequences of the economy reforms of the neo-liberal agenda, which 

have been recently unfolded into the adoption of local social programs and policies that 

are characterized as locally focused, fragmentary and related with social protectionism. 

In order to fulfill this task, we ground the research on the particular social and political 

constitution of the district, whose government has been led by Labors Party (PT) over 

twelve years. Within a landscape of widening and increasing political indifference due 

to the replacement of programs to the universe of the “poverty management”, to the 

suppression of rights and the degradation of public spaces, we attempt to reflect through 

this thesis on its effects on those who live upon the “edge of surviving” – which Giorgio 

Agamben refers as “naked life”. 

 
Key-words: 1. Violence; 2. Children and Youth; 3. Political Culture; 4. Public Policies; 
6. Vitória da Conquista (Bahia).  
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INTRODUÇÃO 
 

 
Esta tese se inicia por um enigma que se forjou durante o processo de sua 

elaboração. Estudar o grupo de crianças e adolescentes – aquilo que o Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA) entende como vivendo uma “situação de risco pessoal e 

social” 1 – em Vitória da Conquista, município da Bahia, no período que se estende de 

1997 a 2005. 

Ao selecionar casos em que os direitos - preconizados pelo ECA – se vêem 

negados pelos programas e políticas públicas de caráter local, a inquietação transita 

entre o marco teórico mais abrangente do aumento das condições de violência, às quais 

se submete uma grande parcela da população brasileira, e a assunção de que práticas 

sociais, culturais e políticas – originárias da trajetória histórica da formação brasileira – 

são reatualizadas com outras roupagens e confluem para um “estuário perverso”. Ou 

seja, aquele que vincula o “desmanche” atual de direitos e de políticas públicas que 

universalizariam direitos, para o que Francisco de Oliveira (2003e) denomina de 

“política de funcionalização da pobreza” (a ser detalhado adiante), e que joga milhares 

em um mundo de precariedades, e, sobretudo, da violência. 

Se esta situação atinge um número crescente de pessoas, o problema maior se 

dirige para o grupo de crianças e adolescentes em situação de risco, submetido a duas 

formas de violência, selecionadas para o presente estudo: as vítimas da violência sexual, 

e as envolvidas no tráfico de drogas em Vitória da Conquista.  

                                                
1 O termo situação de risco pessoal e social “refere-se às crianças e aos adolescentes, oriundos das classes 
subalternas, que são mais vulneráveis à violência, por não terem acesso aos bens materiais e culturais e 
nem às garantias dos direitos, estabelecidos legalmente”. Neste sentido, apresentam-se aqui, em 
consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, as principais situações de risco: 
“abandono da família, abuso, negligência e maus tratos nas famílias e nas instituições; trabalho abusivo e 
explorador, dependência de substâncias químicas e álcool, violência e exploração sexual, conflito com a 
lei, em razão de cometimento de atos infracionários, entre outras”.   
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Tal realidade vem sendo tecida, entre nós, em um contexto de extrema 

desigualdade, intensificado nos últimos anos por uma acumulação capitalista 

comandada pela ideologia neoliberal, que se articula com traços persistentes de uma 

sociabilidade e uma cultura política excludentes. Na tentativa de refletir sobre a 

problemática destacada, o presente trabalho parte da compreensão de que o fenômeno 

da violência articula de forma dialética às questões econômicas, às práticas políticas e 

culturais, urdidas no processo histórico da formação brasileira. Tal premissa orienta o 

estudo desta problemática.   

Inicialmente, compreende-se a violência como um fenômeno heterogêneo e 

multifacetado, implicado nos movimentos contraditórios do capitalismo. O capital para 

se reproduzir pressupõe um processo econômico, político e social desigual. Essa lógica, 

historicamente constituída, produziu a exploração, a fome, a pobreza e a miséria que 

marcam a “questão social”.  

Ao longo das últimas décadas, a dinâmica do capitalismo acarretou 

transformações econômicas, políticas e sociais que intensificaram as condições 

precárias desse numeroso contingente populacional. São pessoas que convivem no seu 

cotidiano com o desemprego estrutural, a discriminação, a falta de infra-estrutura básica 

(água, eletricidade, pavimentação, iluminação, saneamento básico, etc), a concentração 

da posse da terra, a escassez de moradia, os salários baixíssimos, as péssimas condições 

de trabalho, o terror e o medo, entre outras tragédias. Marcada, portanto, pela 

desigualdade e injustiça, pode-se dizer que essa realidade produz a existência de uma 

população de “vulneráveis”. Francisco de Oliveira (1995) assinala, em artigo elaborado 

para subsidiar discussões na Cúpula Social realizada em Copenhague, em 1995, que o 

aspecto econômico, ainda que possa ser a base para o enquadramento desta categoria, 
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não explica suficientemente a existência dos grupos sociais vulneráveis. Ao tentar 

definir esses grupos, esclarece: 

Os grupos sociais vulneráveis não o são como portadores de atributos 
que, no conjunto da sociedade, os distinguiriam. Eles se tornam 
vulneráveis, melhor dizendo, discriminados pela ação de outros 
agentes sociais. Isto é importante não apenas porque os retira da 
condição passiva de vulneráveis, mas porque identifica processos de 
produção da discriminação social, e aponta para sua anulação. Ainda 
que as políticas sociais públicas sejam uma das exigências mais 
prementes para atenuação das várias “vulnerabilidades”, elas não 
esgotam o repertório de ações que se situa muito mais no campo dos 
direitos. Ou, dizendo de outra forma (...), para que as políticas sociais 
públicas que se fazem absolutamente indispensáveis prosperem e 
atinjam seus objetivos é preciso antes de tudo situa-las no campo dos 
direitos, retirando-as da conceituação de carências (Oliveira, 1995:9-
10). 

Ao destacar o caso brasileiro, Oliveira (op.cit: 18) assevera que os grupos 

vulneráveis não podem ser circunscritos apenas em termos econômicos, mas se 

quisermos avançar em sua compreensão “deve-se transitar da ‘noção de carências 

sociais para o terreno dos direitos”, sem a qual todos os obstáculos se antepõem à 

construção de uma sociabilidade democrática e à efetivação dos direitos de cidadania. 

Marilena Chauí (1994b: 28), é outra autora que se dedicou a estas questões. Em 

artigo que analisa as raízes teológicas do populismo no Brasil, assinala: 

(...) no caso do Brasil, a estrutura autoritária da sociedade não permite 
o surgimento das instituições democráticas. Essa impossibilidade 
possui base material, isto é, articula-se à maneira como se realiza a 
divisão social das classes. A polarização social se estabelece entre o 
pólo da carência absoluta e o pólo do privilégio absoluto.     

Para a autora, a sociedade brasileira opera em dois pólos complementares, o “das 

carências e o dos privilégios”. O primeiro - pólo das carências - está relacionado com o 

escasso acesso a um conjunto de meios e recursos materiais e culturais que asseguram a 

reprodução social das pessoas. Então, segundo Chauí, a vivência em uma realidade de 

múltiplas carências é inconciliável à existência de uma cultura democrática e cidadã. Já 
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o pólo dos privilégios se constitui de uma cultura política, depositária da “indistinção 

entre público e privado”, que impossibilita, nos termos de Hannah Arendt, a partilha de 

um mundo comum, por meio de espaços públicos2, onde a ação política pode acontecer 

e interesses e acordos podem se efetivar. E, mais grave, transforma direitos em 

privilégios, conservados pelo autoritarismo, pelo personalismo e pelas relações de favor. 

As breves considerações expostas nos remetem ao universo complexo em que a 

sobrevivência por meio de péssimas condições de vida e a violação de direitos abrem a 

“questão social” para a espinhosa correlação entre “vulneráveis” e a violência. 

Marisa Feffermann (2006:14), ao analisar a realidade de jovens envolvidos no 

tráfico de drogas, na cidade de São Paulo, afirma: 

Não existe relação direta entre pobreza e violência, e sim violência 
estruturada, perpetrada pelo Estado, que vem oprimido grande parcela 
da população e que muitas vezes impede o próprio sustento. Esta 
população está sob grande vulnerabilidade social, e em decorrência 
disto, vive situações de desrespeito e privações. Estas condições não 
são definidoras para a adesão ao crime, mas podem ser vereda 
propiciadora para que setores ilegais e criminosos se expandam, como 
no caso do tráfico de drogas. É nesses lugares que o tráfico torna-se 
visível, em regiões em que o Estado é omisso e/ou violento. Esses 
lugares tornam-se campos férteis para atividades ilícitas. (grifos meus) 

Nas considerações de Feffermann, a ausência do Estado ou a violência estatal 

manifestam-se, entre outras, por ações coercitivas perpetradas pelo aparato policial, que 

vão desde o abuso de poder, aos homicídios, fazendo com que a população considere a 

                                                
2 Para Hannah Arendt, o mundo é “um espaço intermediário entre as pessoas, que só se realiza pela 
palavra na medida em que se torna discurso no espaço público” (Arendt apud: Keinert, 2005:15). É nesse 
mundo que o homem manifesta seu discurso e sua ação política, pois “embora o mundo comum seja 
terreno comum a todos, os que estão presentes ocupam nele diferentes lugares (...). Ser visto e ouvido por 
outros é importante pelo fato de que todos vêem e ouvem em ângulos diferentes. É este o significado da 
vida pública (...). Nas condições de um mundo comum, a realidade não é garantida pela ‘natureza 
comum’ de todos os homens que o constituem, mas, sobretudo, pelo fato de que, a despeito de diferença 
de posição e da resultante variedade de perspectiva, todos estão sempre interessados no mesmo objeto. 
Quando já não se pode discernir a mesma identidade do objeto, nenhuma natureza humana comum, e 
muito menos o conformismo artificial de uma sociedade de massa, pode evitar a destruição do mundo 
comum”(Arendt, 1995:67).  
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polícia ineficaz e temida, sobretudo aqueles que moram em favelas, bairros periféricos 

ou precários das médias e grandes cidades brasileiras.  

Tais argumentações, em certa medida, aproximam-se das reflexões de Paula 

Miraglia (2006:111-112), em artigo que discute a relação entre violência e pobreza3, ao 

sublinhar que 

podemos pensar na pobreza na sua dimensão material - essa seria a 
primeira definição – e, neste sentido é possível ilustrá-la como a fome, 
o pouco acesso aos bens e serviços, problemas de moradia, saúde e 
educação. Há, no entanto, uma outra dimensão, bem menos concreta 
que essa, mas também bastante contundente: um sistema de direitos 
baseado em privilégios, a pequena presença do Estado, um sentimento 
de injustiça, estigma e preconceito, que advém de uma situação de 
pobreza ou daquilo que hoje se chama de exclusão social, 
vulnerabilidade social ou situação de risco. (...) [Nestes termos], falar 
de pobreza é indiscutivelmente falar de violência. (...) podemos 
[portanto] nos perguntar se a violência não é nossa versão local da 
pobreza.   

Estas argumentações permitem afirmar que o fenômeno da violência só pode ser 

entendido na tessitura do contexto social que, no entanto, requer o cuidado da 

investigação sociológica para se evitar a associação linear entre violência e pobreza. 

Como assinala Vera Telles (2006a:11), ao analisar as regiões periféricas da cidade de 

São Paulo: é nessas regiões periféricas da cidade “que se concentram as situações de 

tragédia, pois nesses territórios urbanos crescem a pobreza, o desemprego, a 

precariedade urbana e, também, a violência”. Nos termos da autora: 

(...) como bem sabemos, todo cuidado é pouco quando se trata de lidar 
com as proximidades da pobreza e criminalidade, sobretudo nesses 
tempos em que a nossa velha e persistente, nunca superada, 
criminalização da pobreza vem sendo reatualizada sob formas 
renovadas, (...). Mas todo cuidado é pouco também porque não é coisa 
simples entender o que anda acontecendo por esse lado da cidade de 
São Paulo (não só nela). O fato é que também aqui, no lado pobre (e 
expansivo) dessas recomposições, o mundo social está alterado4 
(Telles, op.cit: 52). 

                                                
3 Veja-se o debate contido na Revista Sexta-feira nº 8, dossiê Periferias nas referências bibliográficas. 
4 Trataremos desta relação com mais detalhes, posteriormente. 
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Se a violência se insere neste patamar que vincula o universo econômico, social 

e político, cabe, no entanto, destacar que ela também encontra suas raízes num legado 

histórico de práticas de mandonismo, personalismo e relações de favor, que tecem uma 

sociabilidade, em que é quase impossível se estabelecerem espaços públicos. Estas 

práticas que compreendem os direitos como privilégios, encaram as medidas estatais 

(criação de programas, projetos e serviços sociais; infra-estrutura urbana; equipamentos 

públicos, entre outras) como atos de benevolência dos governantes ou parlamentares. 

Melhor dizendo, tais medidas são entendidas como meras concessões dos agentes 

públicos.  

Nestes termos, a sociedade brasileira urdiu uma cultura política cujas práticas 

têm a sua raiz no processo de expansão do capitalismo brasileiro que associa, de forma 

não-excludente, elementos do legado histórico com os princípios econômicos modernos. 

É nesse sentido que a interpretação de Francisco de Oliveira (2003a: 60), em artigo 

clássico em que critica a concepção dualista da sociedade brasileira, enriquece este 

raciocínio. “A expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas no 

arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo (...)”. A combinação desses aspectos 

contraditórios compõe o motor que dinamiza a economia e serve de alicerce à 

sociedade. Assim sendo, os avanços econômicos, amalgamados aos traços da cultura 

política, penetram o cotidiano das pessoas e possibilitam a existência de todo tipo de 

violência, criando freios para a existência da mediação, do diálogo e da divergência 

entre os sujeitos históricos.5  

É possível, portanto, afirmar que o fenômeno da violência brota das entranhas 

das desigualdades econômicas e dos traços persistentes da cultura política, arraigados há 

                                                
5 O autor refere-se aqui às análises de Florestan Fernandes (2006, 5º edição) sobre o processo de 
modernização econômica, política, cultural e social ocorrido no país, em que não houve confronto 
estrutural entre burguesia e oligarquia – o velho e o novo se fundiram. Retomaremos esta discussão no 
capítulo 1. 
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tempos na sociedade brasileira, e se exprimem de forma reeditada no contexto atual, 

moldando as relações sociais e as instituições. Tais aspectos compõem a peculiaridade 

política brasileira, tendo como uma das facetas, conforme nos ensina, novamente, 

Francisco de Oliveira (1999b: 9), a permanente tentativa das classes dominantes em 

destruir “os esforços constantes e continuados dos dominados (...) para alcançar 

patamares mínimos de cidadania e convívio democrático, esteio da figura insubstituível 

do Estado direito democrático.” 

As classes dominantes, quando encetaram restringir a efetivação dos direitos e 

criar uma convivência democrática, estabeleceram, sob os auspícios da ideologia 

neoliberal, uma “reação conservadora”6 com relação aos avanços e garantias de direitos 

conquistados em um contexto de efervescência política, correspondente ao período entre 

1964 e 1990, denominado por Oliveira (2003e) como a “era de invenções”. Conquanto 

extensa, vale citar o que define, para o autor, este período que, grosso modo, estende-se 

de 1964 a 1990: 

[Um período marcado pela construção de] uma nova sociabilidade e 
uma nova política, reinvenção daquela cuja base social podia ser 
reconhecida, da qual as linhas de força emergiam com certa clareza, 
determinando as opções de política “policial” dentro do campo criado 
pelas poderosas transformações. As mais importantes operações de 
construção da agenda estiveram calcadas no permanente “esforço de 
Sísifo” das classes dominadas, expressas, em primeiro lugar, no 
renascimento do sindicalismo em novas bases, com a emergência das 
frações do proletariado operando na base produtiva das multinacionais 
do automóvel. E, em segundo, mas não secundário lugar, no 
deslocamento do campo das políticas sociais operadas pelos novos 
movimentos sociais (...)” (Oliveira, 2003e:194-195).   

                                                
6Oliveira (1998a: 225-226) assinala que “a partir da década de 90, a sociedade brasileira passa a ser 
presidida pelo signo da reação do conservadorismo, em sentidos sociológico e político fortes (...). 
[Fernando] Collor começou a inversão para a reação e o conservadorismo. Destrutivamente, ele atacou as 
principais instituições públicas de um precário ‘Estado do bem-estar’, avançando impiedosamente no 
desmantelamento do aparelho do Estado para as políticas públicas (...). [No entanto] é com Fernando 
Henrique Cardoso que a inversão se completa, se radicaliza, amadurece e ganha foros de projeto de 
hegemonia.”       
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E, acrescenta, apontando para o desmantelamento da sociabilidade gerada por 

lutas sociais e movimentos que impulsionaram a criação de novos direitos: 

 (...) os eixos centrais que desfizeram a sociabilidade anterior e 
tornaram caduco o campo de invenções do longo período 1964-1990. 
[Esta conjuntura foi marcada pela] desregulamentação do mercado, 
abertura indiscriminada às importações, perda do controle cambial, 
financeirização total da dívida interna e externa e, não mesmo 
importante, a construção do discurso com o qual se acusava os 
adversários de “corporativismo”, negando a ação comunicativa 
anterior e tentando instaurar uma nova sociabilidade cuja matriz 
central era tanto o discurso liberal da iniciativa dos indivíduos quanto 
a desregulamentação e o desmanche que davam bases materiais à ação 
comunicativa (Oliveira, 2003e: 201-201).  

As diretrizes do receituário neoliberal, assinaladas na citação, adotadas no país 

na década de 907, se acirraram a partir de 1995, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, configurando o “desmonte das anteriores invenções”.8 O crescimento 

econômico, assentado no neoliberalismo e seus correlatos – a financeirização da 

economia e a reestruturação produtiva –, aprofundou a desigualdade social e econômica, 

em que milhares de pessoas passaram a experimentar o desemprego estrutural, a 

precarização do trabalho, a corrosão dos seus direitos e uma violência sem limite. É a 

partir dos anos 90 que este cenário representa o que Oliveira (Idem) chamará de “era de 

indeterminação”, em que o “processo de supressão da política”, traço presente na 

                                                
7 No Brasil, no início dos anos 90, ascende ao poder o presidente Fernando Collor (1990-1992), fruto das 
artimanhas da classe burguesa para conter a crise de hegemonia, e, com ela, houve o acirramento das 
reformas econômicas e políticas (abertura comercial, processo de privatização, tentativa de controle da 
inflação, reforma do Estado e ataque aos movimentos sociais). Apesar de esse projeto não ter obtido êxito 
por completo, no tumultuado governo Collor, que culminou em seu impeachment, o modelo neoliberal foi 
encetado no país.  
8 “O período de Fernando Henrique Cardoso aprofundou, num grau insuspeitado, o desmanche iniciado. 
Privatização total das empresas estatais, deslocando o campo de forças no interior da própria burguesia, 
desmontando o tripé empresas ‘estatais-privadas nacionais – multinacionais’, que deslizou para a 
predominância da última nos principais eixos da acumulação de capital (...). A relação Estado/burguesias 
se altera radicalmente, transformando o Estado numa espécie de refém do novo poder econômico 
centrado nas multinacionais produtivas e financeiras. Reforma da carreira dos funcionários públicos, 
pesados ajustes nos salários, uma às vezes sutil, e muitas vezes declarada, modificação no estatuto do 
trabalho, buscando desregulamentá-lo e deixando ao ‘mercado’ a resolução dos litígios e contratos, 
emoldurados num discurso que apropriava antigos temas das reformas, anulando o dissenso, privatizando 
a fala e destruindo a política, o período FHC completou o desmanche conforme sua promessa de superar a 
Era de Vargas” (Oliveira op.cit).     
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trajetória histórica brasileira, se revelou de maneira paradigmática. Como bem analisa 

Telles (2006c: 186-187), com base nas reflexões do mencionado autor: 

As conseqüências para a política não poderiam ser mais devastadoras. 
Desaparece a alteridade, o movimento dos atores perde qualquer 
previsibilidade, tudo transita para além de qualquer medida – esta, 
aliás, é o que deixou de existir – e a política se esvanece na mais 
radical indeterminação.(...) As relações são difusas e indeterminadas, 
as conexões de sentido são erráticas e o conflito social perde sua 
potência política, ao mesmo tempo em que essa mesma 
indeterminação e volatilização dos espaços da política vão abrindo 
espaço para intolerâncias, violências e a barbárie de todos os dias. O 
fato é que mesmo aí (...) é que se mostra uma das facetas mais 
perversas do cenário atual, no mínimo porque sugere as derivas do que 
foi, em décadas anteriores, movimentos e experiências portadores de 
dimensões universalizantes. Agora, tudo isto parece encapsulado nos 
arranjos locais e localizados, quando não capturados nas novas formas 
de gestão da pobreza (...).      

Entre outras, a era da “indeterminação” é caracterizada por um forte “processo 

de despolitização” que acirra o quadro das “vulnerabilidades”, que dá ensejo a que  

milhares de pessoas sobrevivam em meio à truculência e ineficiência da polícia, em 

restrições de mobilidade social, escassez de serviços públicos básicos, e, por isso, 

muitos se submetem ao “rentável comércio de mercadorias ilícitas - entre elas, (...) o 

tráfico de drogas (...) É como se [essas pessoas vivessem] um presente inteiramente 

capturado pelas urgências do momento, e não restasse muito mais do que a sua gestão 

cotidiana (...)” (Telles, 2006a: 43).  

Quanto à realidade das crianças e dos adolescentes em situação de risco, sejam 

aqueles vinculados ao tráfico de entorpecentes, ou os que são aliciados no mercado da 

prostituição infanto-juvenil, o processo acelerado de destituição de direitos, a ausência 

de oportunidades para se inserir no mercado de trabalho9, no caso dos adolescentes 

                                                
9 De acordo com a pesquisa, A ocupação dos jovens nos mercados de trabalho metropolitanos, realizada 
pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos –, em 2005, no 
Distrito Federal e em cinco regiões metropolitanas do país (Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 
Salvador e São Paulo), os jovens, inseridos em cenário de escassez de emprego, tornam um dos 
segmentos mais “frágeis na disputa por um posto de trabalho e para quem o problema do desemprego é 
mais latente”, e, quando consegue uma ocupação, geralmente, é de forma precária. Esta pesquisa está 
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acima de 16 anos10, e as diversas formas de violência, vivenciadas no cotidiano, são 

fatores que impulsionam inserir esta população num universo próximo ao que Agamben 

(2002) chama de “vida matável”, ou seja, “a vida que pode ser descartada”.11 Portanto, 

são crianças e adolescentes que vivenciam as situações de risco e têm suas condições 

peculiares de desenvolvimento (físico, psicológico, lúdico e criativo) aviltadas, ou suas 

existências interrompidas. 

O quadro da tragédia vem sendo dimensionado, em termos estatísticos, por 

organismos nacionais e internacionais. Apenas para dar um exemplo nesta Introdução, 

pode-se apontar para números constantes do Mapa da Violência IV: os Jovens no 

Brasil, produzido e publicado pela UNESCO, que revelam a dimensão da violência, em 

que o homicídio se torna a principal causa de morte entre os jovens brasileiros de 15 a 

24 anos. Com base nos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) e do DATASUS (Banco de Dados 

do Ministério da Saúde), o Mapa mostra que, “em 2002, os homicídios foram 

responsáveis por 39,9% das mortes dos jovens brasileiros”.12 Outros dados relacionados 

ao universo da exploração sexual infanto-juvenil também impressionam por sua 

dimensão. Em 2002, a PESTRAF - Pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e 

adolescentes para fins de exploração sexual e comercial no Brasil, realizada pelo 

Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes – CECRIA, 

                                                                                                                                          
disponível na íntegra no site: www.dieese.org.br/esp/estpesq24-jovensocupados.pdf - Acessado em 27 de 
dezembro de 2006.  
10 A Emenda Constitucional nº 20, de 16 de novembro de 1998, estabelece que somente os adolescentes 
entre 16 e 18 anos podem ingressar no mercado de trabalho, em atividades que não sejam perigosas, 
insalubres nem noturnas.   
11 Trataremos desta relação com mais detalhes nos capítulos seguintes. 
12 “Em alguns estados, como Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, em torno da 
metade, ou mais ainda, das mortes de jovens resultaram de homicídios” (Waiselfisz, 2004:25-26).   
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identificou 241 rotas de tráfico de pessoas para a exploração sexual e comercial, em 20 

estados do país.13  

Estas e outras situações de risco vivenciadas por crianças e adolescentes 

tornaram-se objetos de debates, diagnósticos e preocupação de diferentes organizações 

sociais, ONGs e movimentos sociais voltados para a defesa dos direitos da infância e 

adolescência.14 Por outro lado, nesse processo de visibilidade, a mídia tornou-se um dos 

principais veículos de divulgação e denúncia das condições insustentáveis vivenciadas 

por crianças e adolescentes e, em alguns casos, estimulou intervenções governamentais 

e/ou não-governamentais nessa problemática social. No entanto, seu papel é mais do 

que ambíguo. Ao construir imagens densas de episódios de violência, a mídia propaga 

discursos que, freqüentemente, elegem as crianças e os adolescentes em situação de 

risco como os responsáveis diretos da violência e, portanto, causadores da própria 

tragédia. São cenas desconectadas do contexto socioeconômico de suas causas, 

apresentadas de forma fragmentária, estigmatizadora e esvaziadas de seu conteúdo 

político. Tornam-se auto-explicativas, dentro de um cenário espetacular e meramente 

sensacionalista.15 A exposição saturada produz uma visibilidade temporária, ou seja, 

conhecer as péssimas condições de vida infanto-juvenil provoca preocupação, repulsa e  

abalos momentâneos, que desaparecem com o fim do espetáculo midiático e fortalecem 

ainda mais o processo de naturalização e banalização da violência.  

                                                
13 “São 110 rotas internas, e 131 internacionais. As internas são utilizadas para transportar adolescentes, 
principalmente, do sexo feminino. (...) Os meios de transportes usados nessas rotas são: táxis, carros, 
ônibus e caminhões; e nas regiões que possuem percursos hidroviários são usados as pequenas 
embarcações e os navios” (Relatório Nacional da PESTRAF, 2002:70-75). 
14 UNICEF, OIT e UNESCO, além de governos e parlamentos, com base em instrumentos de pesquisa 
mais acurados, divulgam dados em relatórios, livros, artigos e documentários sobre as diversas realidades 
de violência.   
15 São inúmeros programas televisivos e de rádio, páginas policiais dos jornais impressos e revistas 
periódicas que criam uma opinião pública estigmatizadora, como as imagens dos arrastões, das crianças e 
adolescentes comercializando e usando drogas (maconha, crack, cola de sapateiro, tíner e, às vezes, 
cocaína), rebeliões da Febem, etc. 
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No contraponto desta visão, vários estudos acadêmicos foram realizados, com 

múltiplos recortes temáticos e metodológicos16, na tentativa de entender a problemática 

infanto-juvenil no país.17 Na mesma direção, há filmes documentários que revelam, 

entre outros aspectos, que as atividades ilícitas (o tráfico de entorpecentes e a 

prostituição) podem-se constituir em uma das alternativas perversas à reprodução da 

vida, tanto na realidade das metrópoles, como se tornarem um dos problemas centrais 

em cidades do interior do país.18  

É neste contexto, brevemente delineado, que se insere o município de Vitória da 

Conquista, cidade localizada na região sudoeste da Bahia, com uma população de 

262.494 habitantes, segundo o recenseamento do IBGE em 2000, o que corresponde a 

2% da população do Estado, e a 43,2% da microrregião do Planalto da Conquista19. 

                                                
16 Para conhecer algumas referências deste vasto material, consultar Alvim (1988), Adorno (1991), 
Cardoso e Sampaio (1995), e Silva, Helena O. e Silva, Jailson (2005). Estes diferentes autores elaboraram 
guias bibliográficos, listando um número significativo de publicações que tratam da realidade infanto-
juvenil no país. 
17 Alguns órgãos, grupos, núcleos de pesquisa das universidades brasileiras destacam-se pelas 
contribuições que oferecem para o entendimento das mais variadas formas de violência perpetradas contra 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social no país. Além disso, muitos destes foram e 
são fomentadores de discussões que balizaram e balizam a elaboração de políticas públicas e, até mesmo, 
de direitos. Citam-se aqui os considerados de excelência pelos órgãos de amparo à pesquisa: Núcleo de 
Estudos da Violência da Universidade de São Paulo – NEV-USP, Laboratório de Estudo da Criança do 
Instituto de Psicologia da USP – LACRI, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Criança e o Adolescente 
do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC-SP, Núcleo de Estudos de Gênero, 
Raça e Idade – NEGRI – do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP, 
Núcleo de Pesquisa das Violências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, Núcleo de 
Atenção à Criança Vítima de Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Núcleo de 
Estudo sobre Infância e Juventude – NEIJ – da Universidade de Brasília – UNB, entre outros.   
18 A produção cinematográfica tem-se destacado com filmes e documentários que encenam as alternativas 
perversas de reprodução da vida. Entre outros, destacam-se Cidade de Deus, 2002, de Fernando Meirelles 
e de Kátia Lund, baseado no livro de mesmo título, de autoria de Paulo Lins. Pode-se ainda citar o Rap do 
pequeno príncipe contra as almas sebosas (2000) de Marcelo Luna e Pedro Caldas; Notícias de uma 
guerra particular (2000), de Kátia Lund e João Moreira Salles; Falcão: meninos do tráfico (2006), de M. 
V. Bill e Celso Athayde. Também o recente filme, Anjos do Sol, 2006, de Rudi Lageman, que trata da 
exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. O enredo desenvolve-se a partir da trajetória da 
personagem Maria de 12 anos, que é vendida pela família, em uma localidade no interior do Nordeste, a 
um aliciador. Maria é comprada em um “leilão de virgens” e enviada a um prostíbulo localizado no Norte 
do país, em uma região de garimpo. É neste cenário de exploração e violência que a personagem encena 
seu drama, buscando novas vias de sobrevivência. 
19O município de Vitória da Conquista está localizado na microrregião do Planalto de Conquista, no 
sudoeste da Bahia, com uma área de 3.743 km2, 12 distritos e 284 povoados. Devido ao seu processo 
histórico de formação e à sua localização geográfica, várias rodovias passam pela cidade, em diferentes 
sentidos: Norte−Sul do país (BR 116, denominada de Rio-Bahia), Leste–Oeste do Estado da Bahia (BA 
415, conhecida como Ilhéus-Lapa) e as estradas que ligam aos municípios vizinhos: de Brumado (BA 
262) e Barra do Choça (BA 265). Dessa forma, o município é um dos importantes entroncamentos 
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Vitória da Conquista é a terceira maior cidade do Estado da Bahia em população, 

precedida apenas pelos municípios de Feira de Santana, com 480.949 munícipes, e 

Salvador, com 2.443.107 pessoas (Alves e Lemos, 2002). Todavia, outros indicadores 

de renda, população vivendo abaixo da linha da pobreza, o crescente desemprego, o 

aumento de pessoas fora do chamado mercado formal, a ausência e a precariedade de 

serviços e políticas públicas, entre outros – dados que serão retomados no capítulo 2 -, 

revelam que a questão social em Vitória da Conquista delineia um quadro trágico de 

desigualdades sociais que incidem no universo de violência sobre crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal e social. 

Importa, ainda, nesta introdução, destacar que, a partir de 1997, a cidade de 

Vitória da Conquista é governada por três gestões pelo Partido dos Trabalhadores – PT, 

que deu impulso a alguns programas sociais, destacando-se o Programa Sentinela,20 e 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Município21 como referências na 

área da infância e adolescência. Ainda se pode registrar a atuação do Conselho Tutelar 

cujos serviços oferecidos à população deram visibilidade às inúmeras formas de 

violência contra crianças e adolescentes existentes no município, em especial à 

prostituição infanto-juvenil e à utilização de crianças e adolescentes como “mão-de-obra 

barata” no tráfico de entorpecentes. Cabe registrar que, entre 2001 e 2004, o Conselho 

Tutelar constatou inúmeros casos de crianças e adolescentes envolvidos nestas duas 

                                                                                                                                          
rodoviários da Bahia, proporcionando interação com diversas cidades do Estado e do norte de Minas. 
Como principal pólo da região, sua área de influência econômica abrange 118 municípios, que 
correspondem à mesorregião do Centro-Sul Baiano e se estende até o norte do Estado de Minas Gerais, 
envolvendo uma população em torno de 2,5 milhões de habitantes.  
20 O Programa Sentinela é uma medida de combate ao abuso e à exploração sexual do governo federal, 
cujos objetivos centrais são o atendimento psicossocial e jurídico às crianças e aos adolescentes vítimas 
desta violência e a mobilização da sociedade no enfrentamento do abuso e da exploração sexual. O 
Programa foi instalado no município, após a parceria entre governo federal e a prefeitura de Vitória da 
Conquista, em novembro de 2001. Veja-se: Relatório Anual da Secretaria Municipal Desenvolvimento 
Social, 2003.  
21O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, é uma ação do governo federal, que repassa 
recursos para o governo estadual, o qual, por sua vez, disponibiliza para o município. Vitória da 
Conquista atende 2.204 crianças e adolescentes, entre 7 e 16 anos, que trabalhavam ou eram explorados 
sexualmente. O atendimento consiste numa bolsa mensal no valor de R$ 40,00 e na jornada ampliada, que 
são atividades recreativas realizadas no turno oposto ao horário escolar.   
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atividades. “Em 2004, ocorreram 274 casos de prostituição infanto-juvenil, 

identificados e atendidos pelo Conselho e, entre fevereiro de 2001 e o mesmo mês de 

2004, cerca de 50 jovens foram assassinados por policiais ou pelos grupos de 

extermínio”.22 Certamente, o crescimento de homicídios de jovens entre 14 e 24 anos – 

embora em Vitória da Conquista não constem dados oficiais sobre o total deste 

contingente – acompanha a tendência nacional e estadual,23 fato corroborado na 

pesquisa pelos relatos das conselheiras, das dirigentes de ONGs e de alguns 

adolescentes, em que afirmavam que os assassinatos de adolescentes no município não 

são casos isolados. Retomaremos esta discussão posteriormente. 

Nesta direção, pode-se supor que a efetivação de políticas de atenção integral às 

crianças e aos adolescentes pelo Estado, nas suas três esferas (federal, estadual e 

municipal), não tem sido eficaz ou suficiente para melhorar as condições de vida desta 

parcela da população, ou atuar sobre as causas da violência. Tais situações permanecem 

inscritas em uma sociabilidade brutalizada pela extrema desigualdade – de resto, marca 

do capitalismo periférico –, moldadas por uma cultura política, cujas raízes estão 

fincadas na formação histórica do país. Tomar Vitória da Conquista como espaço de 

investigação desta pesquisa talvez permita desvendar algumas faces da peculiaridade 

política do município que incidem sobre a violência vivida como experiência cotidiana 

por crianças e adolescentes.  

                                                
22 Estas informações foram retiradas do Relatório de Atividades do Conselho Tutelar de Vitória da 
Conquista, ano 2003, e das entrevistas com os conselheiros tutelares e com os representantes de ONGs 
que atendem crianças e adolescentes.  
23 Em relação ao número de homicídios de jovens, entre 14 e 24 anos, o estado da Bahia registrou, de 
acordo ao Mapa da Violência IV: os Jovens no Brasil, a mesma tendência nacional, “as mortes causadas 
por homicídios tiveram maior incidência entre os jovens, correspondendo a 22,5% do total das causas 
externas de mortalidade” (Waiselfisz,2004: 26-27). Já a pesquisa intitulada A Outra Face da Moeda, 
realizada no período de 1996 a 2000, na Região Metropolitana de Salvador, pela Comissão de Justiça e 
Paz da Arquidiocese de Salvador, verificou que “dos 4.248 homicídios ocorridos [entre 1996 e 2000] na 
Região Metropolitana, 850 foram de jovens - do sexo masculino, entre 15 e 25 anos, e moradores dos 
bairros periféricos - o que representou 20% do total” (Pesquisa A Outra Fase da Moeda apud: Espinheira, 
2004: 111-115).  
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A escolha de Vitória da Conquista recaiu sobre dois fatores. O primeiro, pelo 

município se configurar, na Bahia, e até mesmo no país, como uma cidade que 

desenvolveu, nos últimos dois quadriênios (1997–2001, e 2001− 2005),24 sob a 

liderança do PT na gestão municipal, inúmeros programas e ações na área da infância e 

da adolescência. Em razão das intervenções, o município recebeu alguns prêmios 

nacionais, 25 possibilitando ao Executivo criar uma imagem que enfatiza a problemática 

infanto-juvenil como uma das prioridades do governo.  

O segundo fator deveu-se a minha participação na coordenação do projeto da 

Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente, no período de novembro de 

1999 a fevereiro de 2003. A coordenação do projeto possibilitou não apenas o contato 

com crianças e adolescentes atingidos pelas várias formas de violência, mas o 

aprofundamento da reflexão sobre as ações oriundas da gestão municipal, assim como 

as encetadas por organizações não-governamentais e outras entidades sociais.  

Baseou-se, portanto, em uma hipótese mais geral que pressupõe que a violência 

vivenciada pelas crianças e adolescentes em situação de risco em Vitória da Conquista 

se intensifica e se reproduz como conseqüências do ajuste econômico, sob os auspícios 

das diretrizes do receituário neoliberal, implantado no país desde a década de 90, e pelos 

traços da cultura política brasileira, de raízes profundas que se reformulam e se 

incorporam na sociedade contemporânea. A junção destes dois fatores, por suposição, 

reduz os espaços públicos, contribuindo, assim, para a consolidação de um Estado 

democrático que não se constitui enquanto gestor da res publica. Portanto, é possível 

                                                
24 Em 2002, o prefeito Guilherme Menezes, eleito em 1997 e reeleito em 2000, renunciou para se 
candidatar ao Congresso Nacional, sendo um dos deputados mais bem votados da Bahia. Com isso, 
assumiu o vice-prefeito, José Raimundo Fontes, filiado ao PT, que em outubro de 2004 foi reeleito 
prefeito do município. Portanto, o governo “democrático- popular” está na sua terceira gestão. 
25Foram os seguintes prêmios nacionais recebidos pelo governo municipal: Prêmio Prefeito Criança de 
1999 e de 2003, da Fundação Abrinq pelos Direitos das Crianças; Prêmio Gestão Pública e Cidadania de 
1999, da Fundação Ford e Fundação Getúlio Vargas; Prêmio Município Amigo da Criança, da articulação 
entre Ministério da Saúde, Conasems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde) e Unicef; 
entre outros.  . 
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dizer que a sociedade brasileira, com suas transformações econômicas, políticas e 

sociais, ocorridas ao longo dos anos, supera e, ao mesmo tempo, conserva os traços 

culturais, dando-lhes novas roupagens, revestindo-os de novas características, mas 

preservando seu conteúdo heteronômico. Desse modo, configura um campo propício 

que possibilita a supremacia do espaço privado em detrimento do público. Por 

conseguinte, os traços definidores da cultura política penetram no cotidiano das pessoas, 

gerando todo tipo de violência e criando uma sociabilidade mediada pelo caráter pessoal 

e autoritário que enfraquece as regras universais, impessoais e abstratas, características 

basilares do direito. 

Por outro lado, questões cruciais se impuseram para refletir sobre algo que nos 

pareceu, em algum momento, como um paradoxo a ser enfrentado. Como assinalado 

anteriormente – e como será analisado no capítulo 3 – Vitória da Conquista percorre 

uma trajetória que desemboca no que se está denominando (na trilha de vários autores) 

de moderno coronelismo baiano.  

Nos termos desta introdução, basta citar um exemplo significativo representado 

pelas ramificações, no município, do domínio da família Magalhães na Bahia, 

corporificada na pessoa do senador Antônio Carlos Magalhães (Partido da Frente 

Liberal - PFL), que domina a política baiana desde a década de 70. O seu poder sobre o 

Estado se baseia no domínio da mídia, no controle pessoal sobre o Legislativo, o 

Judiciário e o Tribunal de Contas, somado a um estilo irascível para lidar com a 

oposição, porquanto utiliza a troca das indicações dos cargos federais pela lealdade dos 

correligionários políticos locais. O poderio de ACM caracteriza-se pela influência 

política que exerce na maioria das prefeituras dos 417 municípios da Bahia, pelo 

comando de um número significativo de deputados federais representantes do Estado e 

dos outros dois senadores. A família Magalhães possui um verdadeiro “império 
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econômico” na Bahia, tendo em vista que detém um grupo de comunicação, a Rede 

Bahia (jornais, estações de rádios, emissoras de TVs, provedor de Internet, etc.), e uma 

estrutura empresarial que atua no setor da construção civil e na área de entretenimentos. 

Este poder econômico e político foi formado pelo domínio dos interesses familiares 

sobre o Estado.26 

Ora, levando-se em conta o que sublinhamos anteriormente, de que a 

administração municipal de Vitória da Conquista, liderada pelo PT há dois quadriênios 

(1997–2001, e 2001−2005), engendra uma administração que inova e rompe com 

antigas práticas do mandonismo local, como entender que, ao mesmo tempo, e 

paradoxalmente, vincule suas ações administrativas à reprodução dessas antigas 

práticas? Em outras palavras, como compreender que o Executivo municipal, ao 

engendrar inovações políticas, como a instalação e reestruturação dos conselhos 

gestores, o orçamento participativo, a implantação de algumas políticas sociais, entre 

outras, não compartilhe a gestão do município com as organizações e movimentos 

sociais que lutam pelos direitos de crianças e adolescentes? E além disso, como 

compreender as  ações municipais que controlam e realizam o mandonismo e o 

personalismo no interior dos mencionados espaços de participação?  

Nesse contexto, pode-se inferir que essa aparente contradição se consubstancia 

no que está sendo denominado, nesta pesquisa, moderno coronelismo baiano, que longe 

de ser uma singularidade exclusiva dos rincões brasileiros, é um receituário político 

moderno, revestido de práticas personalistas e relações de favor e do mandonismo, ou 

seja, antidemocráticas, e cuja efetivação se dá em administrações urbanas, com certo 

                                                
26Cf jornal Valor Econômico, 24/05/2001; jornal Estado de S. Paulo, 5/07/ 1997. Em capítulo posterior 
será discutido o poder pessoal e monolítico de ACM na Bahia. No momento em que estava encerrando 
esta tese, o grupo político liderado pelo Senador Antônio Carlos Magalhães – “carlismo” –, após 16 anos 
ininterruptos à frente do governo do Estado, perdeu o pleito eleitoral de 2006. O eleito foi Jacques 
Wagner (PT) por uma ampla coligação política – “A Bahia de Todos Nós” – (PT, PMDB, PCdoB, PSB, 
PPS, PV, PTB, PMN e PRB), assumindo o governo em janeiro de 2007.    
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desenvolvimento econômico e com as instâncias, denominadas de participativas, em 

pleno funcionamento. Eis outra hipótese do presente trabalho que, certamente, exigirá 

uma reflexão a respeito da articulação dessa singularidade, redefinida pelo “cenário de 

indeterminação”.  

Ao que tudo indica, a situação política do município parece que acompanha a 

realidade nacional, que combina, de forma paradoxal, as instâncias democráticas 

formalmente instituídas com um processo de esvaziamento dos espaços públicos, onde, 

para retomar as considerações de Vera da Silva Telles, apoiada nas análises de 

Francisco de Oliveira, “as políticas sociais, desconectadas (impotentes para tanto) de 

um projeto de mudar a distribuição de renda, ‘transformam-se em anti-políticas de 

funcionalização da pobreza’” (Telles, 2006c:187). 

Os caminhos metodológicos seguidos pela pesquisa concentraram-se, em 

primeira instância, em entrevistas não-diretivas com crianças e adolescentes em situação 

de risco pessoal e social, em Vitória da Conquista, em especial com aquelas que são 

exploradas pelas atividades ilícitas da prostituição e do tráfico de entorpecentes, em que 

a ausência dos direitos se faz mais visível. Essas situações, conforme descritas 

anteriormente, encontram-se submersas na tessitura das diversas formas de violência 

vivenciadas ou presenciadas por boa parte da população conquistense, e passaram, em 

tempos recentes, a serem publicamente reveladas pelos serviços oferecidos pelo 

Conselho Tutelar, pelos programas sociais e pelas entidades sociais da cidade.  

Neste sentido, optou-se pelo recurso metodológico da entrevista não-diretiva, tal 

como trata Michel Thiollent (1980). Para o autor, neste tipo de abordagem, tomando por 

base um tema central, o entrevistador orienta e estimula o entrevistado a verbalizar, de 

forma livre e sem censura, sua percepção de mundo.27  

                                                
27 “O indivíduo é considerado como portador de cultura (ou sub-cultura) que a entrevista não-diretiva 
pode explorar a partir das verbalizações, inclusive as de conteúdo afetivo. Nelas são procurados sintomas 
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Tendo este princípio orientador, foi possível entrevistar crianças e adolescentes, 

envolvidos nas duas situações de risco selecionadas, compondo o quadro de entrevistas 

com uma criança de 10 anos; 4 adolescentes vítimas da exploração sexual - uma de 14 

anos, outra de 18, e duas com 17 anos; 6 adolescentes envolvidos no tráfico de drogas, 

um de 12 anos, três de 16 anos e dois de 17. 28    

Considerando os meandros das diversas facetas da violência, que se expressam e 

se manifestam no cotidiano das crianças e dos adolescentes, criando medo e 

desconfiança, sobretudo dos adultos, tentamos construir algumas relações com os 

sujeitos da pesquisa. Ao iniciarmos as entrevistas, geralmente, introduzíamos algum 

tema, a fim de criar um clima propício para os entrevistados narrarem suas experiências 

de vida. Durante os encontros, procuramos observar atentamente o local, a forma como 

se expressavam os entrevistados (por meio de silêncio, choro, risadas e olhares), a 

presença de outras pessoas no local, em suma, buscamos, para além das respostas 

estimuladas pelas perguntas do pesquisador, outras informações que se revelavam, às 

vezes, de forma não-verbalizada. 

No percurso da pesquisa de campo nos defrontamos com o medo, presente em 

todos os momentos: nas conversas informais, nas entrevistas e nos locais visitados. O 

universo das duas atividades ilícitas, a que já referimos, é marcado por episódios de 

violência, como agressões físicas, abuso de poder, cárceres privados e morte, entre 

outros, praticados não somente pelos traficantes, mas também por policiais. Neste 

sentido, infere-se que a linguagem do medo se evidenciou em lembranças, reais ou 

imaginárias, das experiências de violência, as quais se tornaram obstáculos para a 

                                                                                                                                          
dos modelos culturais que se manifestam na vivência dos indivíduos ou grupos (...)” (Thiollent, 1980: 
85). 
28 As entrevistas, tanto das crianças e adolescentes como dos agentes intermediários (a ser detalhado mais 
adiante), totalizam 25 horas de gravação, cuja transcrição atingiu aproximadamente 70 laudas. No 
entanto, frente às algumas circunstâncias e às orientações do Conselho Tutelar, algumas entrevistas com 
os adolescentes não foram gravadas. Nesses casos, os relatos foram anotados minuciosamente.      
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interlocução e resultaram em diálogos truncados, pautados pela desconfiança. Como 

assinala Baierl (2004: 20-22), em seu estudo sobre as diferentes manifestações do medo 

social e da violência nas áreas de favela da cidade de Santo André – SP: 

Trata-se do medo [“construído socialmente”] utilizado como 
instrumento de coerção por determinados grupos que submetem 
pessoas aos interesses deles. O medo social vem alterando 
profundamente o território e o tecido urbano e, conseqüentemente, a 
vida cotidiana da população. Todos se sentem afetados, ameaçados e 
correndo perigo. Ameaças reais, vindas de sujeitos reais (...). 
[Portanto], o medo (...) cria novas alternativas de sociabilidade, 
alterando o modo de ser e de agir das pessoas, dos grupos, das 
comunidades e movimentos populares em seu cotidiano.   

Estas manifestações, portanto, impediram, em alguns casos, a realização de 

várias entrevistas. Alguns adolescentes recusaram-se em fornecer seus relatos ao 

pesquisador, entendendo que se tratava de uma investigação, e não de uma pesquisa 

para um trabalho acadêmico. Por esta razão, só conseguimos efetuar 11 (onze)  

entrevistas com as vítimas das duas situações de risco. Com a mesma dificuldade se 

deparou Fefferman (2006:104), em seu estudo anteriormente citado: 

Durante [a pesquisa] nas periferias [de São Paulo] foi possível entrar 
em contato com vários jovens envolvidos no tráfico, no início bastante 
desconfiados, mas que aos poucos passaram a falar de suas vidas. No 
entanto, quando a proposta era gravar a conversa, a situação mudava: 
a desconfiança e o medo tomavam conta do cenário e muitos se 
afastavam. Dessa forma, considerando-se a complexidade e a 
periculosidade do trabalho, só foi viável gravar 16 entrevistas com 
jovens.  

Algumas destas entrevistas se fizeram sob o marco do universo prisional. A 

experiência de entrevistar os adolescentes na delegacia de Vitória da Conquista29 

apresentou-se-nos como um desafio metodológico, pois este universo caracteriza-se pela 

coerção e, como diria Foucault (1995), pelo “panoptismo”, o “olhar que tudo vigia”. 

                                                
29Na ocasião das entrevistas, os quatro adolescentes (duas com 17 anos, uma com 18 anos e um com 16) 
estavam em situação de privação de liberdade na delegacia de Vitória da Conquista por terem cometido 
atos infracionários. Portanto, as entrevistas aconteceram nas dependências da delegacia, mais 
precisamente nas celas onde estavam. Sabe-se como isto tolhe as respostas. 
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Neste palco de violações dos direitos e da coerção física e psicológica, foram ouvidos 

casos de espancamentos e abuso de poder, cometidos por policiais, e, em certa medida, 

comprovados pelas marcas de ferimentos nos corpos de alguns adolescentes. Desse 

modo, alguns relatos aparecem limitados por momentos tensos, permeados de silêncios. 

Pelo exposto, muitas dificuldades foram enfrentadas para que o pesquisador 

conseguisse entrevistar as crianças e os adolescentes. O percurso adotado para analisar 

as entrevistas exigiu a remontagem dos relatos fragmentados, no intuito de reconstruir 

as experiências coletivas. Para isso, elaborou-se um roteiro de entrevista, sem fórmulas 

ou esquemas rígidos, o que deu oportunidade a que a fala fluísse e viesse à tona um 

passado não distante, que estava guardado no “lugar da memória” dos sujeitos da 

pesquisa. Da mesma forma, algumas entrevistas só puderam ser realizadas pela 

mediação de personagens, como conselheiros tutelares e agentes de programas sociais 

da própria prefeitura de Vitória da Conquista.    

Este foi, portanto, outro segmento importante para a pesquisa desta tese, isto é, 

as entrevistas com os agentes intermediários, realizadas30 com cinco lideranças das 

organizações sociais que participaram, na década de 90, do Movimento de Defesa da 

Infância e da Adolescência no município, travando um processo de lutas para instalar o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, o 

Conselho Tutelar e o Fundo Municipal para Infância e adolescência – FMIA.31 Também 

entrevistamos três conselheiras tutelares, dentre elas a presidente do Conselho Tutelar;  

o presidente do COMDICA; as coordenadoras do Programa Sentinela e do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil no Município; a secretária municipal de 

                                                
30 As entrevistas foram realizadas em três períodos: o primeiro se deu de dezembro de 2003 a fevereiro de 
2004. O segundo foi na ocasião da Missão do PQI – Capes em Vitória da Conquista, em setembro de 
2004. E o último, entre dezembro de 2004 e janeiro de 2005. 
31 Atualmente, estes entrevistados são dirigentes de ONGs que atuam no atendimento à infância e 
adolescência no município. 
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Desenvolvimento Social, além de um importante pesquisador da história local da região 

do Planalto da Conquista. 32   

Note-se que estes agentes intermediários que atuaram nas agências 

implementadoras de políticas públicas – o Conselho Municipal de Direitos das Crianças 

e dos Adolescentes - COMDICA, os fóruns e a Rede de Atenção e Defesa da Criança e 

do Adolescente –– são heterogêneos e multifacetados, divididos aqui em dois grupos. O 

primeiro grupo é formado pelos representantes das ONGs, associações de bairros, 

creches comunitárias e movimentos sociais envolvidos nas questões da infância e 

adolescência. Já o segundo é constituído pelos integrantes do Estado (secretário, 

coordenadores de projetos e programas). Os sujeitos das organizações sociais, com 

interesses e matizes ideológicos distintos, se organizam e enfrentam as dificuldades para 

pôr em prática o atendimento integral às crianças e aos adolescentes. 

Durante a pesquisa de campo, obteve-se, também, acesso aos relatórios, projetos, 

ofícios, atas, livro de registro e boletins de ocorrência, tanto das instituições 

governamentais como das não-governamentais, formando, assim, um conjunto de dados 

quantitativos sobre a situação infanto-juvenil, que auxiliaram nas reflexões e análise da 

realidade estudada. Além destes dados qualitativos, foram coletadas informações em 

documentos oficiais dos organismos estatais (leis municipais, leis orçamentárias, 

projetos, relatórios, etc.), das instâncias de participação (Resoluções e atas de reuniões), 

das organizações não-governamentais (projetos, relatórios, atas de reunião, etc.) e do 

Conselho Tutelar (relatórios, boletins de ocorrência, ofícios, etc.), bem como dados 

estatísticos do IBGE, Unicef, UNESCO, PNAD, entre outros.   

Conforme já referido, ao realizar a pesquisa, revelaram-se momentos de 

desafios, que aguçaram, parafraseando Wrigth Mills, a “imaginação sociológica” com o 

                                                
32 Além dessas 20 entrevistas, foram cedidas gentilmente por Paulo Fábio Dantas Neto, três entrevistas – 
duas com as lideranças políticas do município de Vitória da Conquista, os ex-prefeitos José Pedral e 
Guilherme Menezes, e a outra com um pesquisador da região, o advogado Rui Medeiros.  
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propósito de criar estratégias metodológicas, durante o processo das entrevistas, e 

relacionar o arcabouço teórico com o conteúdo empírico, extraído da pesquisa de 

campo.  

Nesta direção, o presente trabalho está organizado em quatro capítulos. No 

primeiro, buscou-se tecer diálogos com os clássicos do pensamento social brasileiro 

(Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes) e outros autores 

contemporâneos, a fim de compreender os traços marcantes da cultura política que, na 

contemporaneidade, de forma reatualizada, permeiam as relações sociais e as 

instituições. No caminhar da pesquisa, foi necessário desenhar os contornos da história 

da formação do Brasil, e expor, embora de modo sucinto, as diversas interpretações da 

sociedade brasileira elaboradas por alguns autores clássicos33 e contemporâneos, com o 

objetivo de compreender os aspectos culturais da política brasileira que, na 

contemporaneidade, sob nova modelagem e dentro das circunstâncias históricas, 

definem as relações sociais, permeando a atuação das instituições. A história, como 

afirma Reis (2003: 14-15), é o conhecimento das durações humanas, “(...) que podem 

ser medidas com maior ou menor intensidade com os conceitos de mudança e de 

continuidade (...). Não há continuidade pura, sem mudanças; e também não há mudança 

pura, sem continuidades (..)”. Nesta linha de raciocínio, a história não é linear, como se 

fosse uma sucessão de fatos isolados, que separam o presente do passado, mas sim 

dialética, pois se movimenta de forma dinâmica e multiprocessual, em que as 

continuidades e as rupturas se interpenetram e se reestruturam formando a realidade 

social. Neste capítulo, também, recorremos ao pensamento de Hannah Arendt, com a 

pretensão de entender a distinção entre política e violência realizada pela autora, com 

base em sua interpretação sobre espaços públicos.  

                                                
33 Os clássicos, segundo Giddens (1998:15), “são aqueles que devem ser lidos e relidos com proveito, 
como fonte de reflexão sobre o problema e questões contemporâneas”.  
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O segundo capítulo concentra-se no conteúdo dos relatos, procedentes do 

universo empírico da pesquisa, sobre o fenômeno da violência vivenciado pelas crianças 

e pelos adolescentes explorados sexualmente e por aqueles que são vítimas do 

narcotráfico, impelidos a uma “vida matável”, repetindo a expressão de Agamben. 

No terceiro capítulo, discute-se a peculiaridade política de Vitória da Conquista, 

reconstruindo, de forma panorâmica, a trajetória histórica da formação da realidade 

local, marcada por um universo de violência reiterada. Nessa incursão teórica e 

histórica, tentou-se realizar uma reflexão breve sobre alguns conceitos presentes na tese, 

como coronelismo, mandonismo, clientelismo e relações de favor, relacionando-os com 

os episódios históricos da formação política do município e dos contextos estadual e 

nacional.  

O quarto e último capítulo apresenta um quadro narrativo sobre a formação do 

governo democrático-popular em Vitória da Conquista, bem como as ações realizadas 

na área social, enfatizando as políticas de atendimento integral à criança e ao 

adolescente em situação de risco, durante os dois primeiros quadriênios (1997-2001 e 

2001-2005) da administração municipal, liderada pelo PT. Também são analisados os 

conflitos entre os autores sociais (associações de bairro, creches comunitárias, ONGs, 

pastorais e os representantes do governo municipal) na implementação de tais políticas. 

Tentou-se desvelar, ainda, alguns aspectos da peculiaridade política de Vitória da 

Conquista: as permanências dos traços da cultura política (mandonismo, relação de 

favor e personalismo) em uma administração municipal democrático-popular, que 

transita, no sentido empregado por Oliveira, de uma “era de invenções” para a “era da 

indeterminação”, inovando e rompendo com antigas práticas, arraigadas na trajetória 

histórica do município. Essa peculiaridade é tratada nesta pesquisa como um dilema, 
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pois, ao mesmo tempo em que o governo municipal promove inovações políticas, 

parece conservar e reeditar os referidos traços culturais que turvam os espaços públicos.  

As Considerações Finais retomam alguns aspectos do conjunto do trabalho, 

despertando para questões e considerações que procuram instigar a continuidade das 

reflexões e pesquisas sobre o tema.  
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CAPÍTULO 1 
 

PECULIARIDADE POLÍTICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA: A 

PERMANÊNCIA DE UM LEGADO HISTÓRICO 

 

A sociedade brasileira teceu, ao longo de sua formação histórica, uma cultura 

política que se configura por permanências de práticas de mandonismo, autoritarismo e 

relações de favor, marcada por um histórico de violência, e se evidencia na quase 

impossibilidade de se estabelecerem espaços públicos, loci de debates, de informações, 

de negociações e de conflitos, ou seja, espaços em que a política se faz e se efetivam os 

direitos (Arendt,1995).  

Nesse sentido, para se entender essa questão da cultura política, pretendemos 

neste capítulo, não somente recorrer às diversas interpretações da sociedade brasileira, 

elaboradas por alguns autores clássicos, mas também incorporar outras referências 

conceituais, com o propósito de desvelar alguns aspectos da peculiaridade política do 

município de Vitória da Conquista, a saber, os que moldam as situações de risco 

vivenciadas pelas crianças e pelas adolescentes deste município.  

1.1 A Formação Histórica da Sociedade Brasileira: um Diálogo com as 

Interpretações Clássicas e Contemporâneas 

O modelo monocultor-escravista e agroexportador implantado no Brasil colonial 

(séculos XVI e XVII) foi essencial para o desenvolvimento das forças produtivas (a 

consolidação do comércio manufatureiro, o processo tecnológico, etc.), sendo o alicerce 

da acumulação primitiva. Nesse modelo desenvolveu-se uma estrutura social, 

econômica, política e cultural que ofereceu bases sólidas para o domínio senhorial, 
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sustentado no latifúndio e na escravidão, cujos proprietários concentravam em sua 

pessoa amplos poderes, tanto de ordem privada, como política e, até mesmo, de 

natureza eclesiástica.  

A economia colonial, centrada inicialmente no engenho de cana-de-açúcar, 

consubstanciou-se pela violência, crueldade e destruição de milhares de povos 

autóctones e negros africanos. Essa realidade de violência e crueldade, tecida na 

sociedade canavieira, foi objeto de estudo de Gilberto Freyre (2003, 47ª ed.), em seu 

livro clássico, Casa-Grande & Senzala. Para entender essa sociedade colonial, o autor 

descreve os engenhos de açúcar como espaços sociais e econômicos demarcados e com 

fronteiras entre eles. Segundo Freyre, o autoritarismo do senhor de engenho extrapolou 

o espaço privado da casa-grande e se efetivou na esfera social e política. Em outras 

palavras, o autoritarismo, erigido nas relações de dominação do patriarca sobre o 

escravo, sobre a família e sobre os brancos pobres, cristalizou-se na sociedade e na 

política, e constituiu uma cultura, cuja característica principal era “o simples e puro 

gosto pelo mando”.   

Transforma-se o sadismo do menino e do adolescente no gosto de 
mandar dar surra, de mandar arrancar dente do negro ladrão de cana, 
de mandar brigar na sua presença capoeiras, galos e canários – tantas 
vezes manifestado pelo senhor de engenho quando homem feito, no 
gosto de mando violento ou perverso que explodia nele ou no filho 
bacharel quando no exercício de posição elevada, política ou de 
administração pública; ou no simples e puro gosto de mando, 
característico de todo brasileiro nascido ou criado em casa-grande de 
engenho (Freyre, 2003: 113-114). 

Esse mando se alicerçava “na violência sexual como apropriação do corpo e 

anulação do outro, na proibição dos cultos africanos como proibição da fala, no rigor 

dos castigos como proibição da reivindicação” (Oliveira, 1999a:59).     

Certamente, Casa-Grande & Senzala se inscreve como uma obra que interpreta 

o Brasil, com base no cotidiano íntimo e afetivo da colônia, entremeado por variadas 
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formas de violência e crueldade, perpetradas pelo “sadismo do senhor de engenho”.34 

Essa interpretação pode possibilitar a reflexão sobre os traços de violência e 

mandonismo, cujas raízes estão arraigadas no passado e reaparecem com novas facetas 

nos tempos atuais. O puro gosto de mando”, analisado por Freyre, incorporado ao 

presente, configura-se como mediação das relações sociais. No Brasil, geralmente, não 

se respeita a norma estatuída e os direitos conquistados, mas se obedece à posição social 

e à de classe.  

No esteio desse raciocínio, Freyre (2003: 114) sintetiza o sadismo do senhor de 

engenho, quando afirma que: “(...) a tradição conservadora no Brasil sempre se tem 

sustentado do sadismo do mando, disfarçado em ‘princípio de autoridade’ ou ‘defesa da 

ordem’”. O trecho selecionado permite aludir, nos tempos atuais, às ações virulentas do 

aparato policial que se manifestam em agressões físicas, psicológicas e, geralmente, 

ocasionam a morte das vítimas. As diversas práticas de violência e abuso de poder, 

reiteradas nas ações dos policiais (civis e militares), parecem inscrever-se como 

orientação da instituição, uma vez que existem inúmeras denúncias de torturas em 

delegacias, prisões e penitenciárias. Tais práticas traduzem-se na negação das regras do 

direito e da legalidade que deveriam estabelecer os parâmetros das ações policiais. 

Entretanto o que prevalece, nesse caso, é a obediência ao mando abusivo do policial, 

                                                
34 Gilberto Freyre, ao reconstruir o passado colonial, por meio da afetividade e da intimidade, reitera os 
traços conservadores em sua análise, como bem afirmou Ventura (2000: 68-69): “[Casa-Grande & 
Senzala] celebra os casarões aristocráticos e faz uma apologia ao ‘domínio patriarcal’ e ao ‘mandonismo 
político”. No entanto, a mencionada obra marca a ruptura teórica com as doutrinas racistas e 
deterministas dos ensaístas do início do século XX, em especial as idéias eugênicas e autoritárias de 
Oliveira Viana, de grande prestígio entre os intelectuais e a elite dirigente daquele período, década de 30. 
Segundo Viana, a influência cultural dos negros deveria ser eliminada pelo processo de branqueamento, 
sendo conduzido por um governo autoritário que possibilitasse a inserção do país no mundo civilizado. 
Para entender melhor tais idéias, vejam-se os seguintes trabalhos de Viana, publicados em algumas 
edições e editoras do país: Populações Meridionais do Brasil: história, organização e psicologia (1920) e 
Evolução do Povo Brasileiro (1923). 
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ancorado pelo medo, pela impunidade, pela omissão e a conivência dos governos 

estadual e federal. 35  

Paoli (2003:165-166), em um artigo que interpreta “os momentos de luta e 

dissenso na história dos movimentos sociais e dos trabalhadores”, complementa o 

raciocínio acima, quando assinala que 

[Freyre] parece-nos dar uma chave importante para compreender a 
persistência da desmedida do arbítrio que perpassou a formação das 
interações pessoais no país (...). Isto pode iluminar uma das origens da 
continuidade, na cultura política brasileira, de concepções hierárquicas 
de justiça centrada na punição violenta de transgressões e crimes, ou 
seja, a punição como dor, tortura e eliminação corporal que repousa na 
imagem nomeada por Teresa Caldeira de corpo incircunscrito. Em 
outras palavras, a produção de um corpo político que, segundo 
Caldeira, deve ser exposto sem mediações (sobretudo a dos direitos) 
ao exercício de uma intervenção corporal corretiva porque violenta: 
aos transgressores das normas públicas ou das regras privadas quer-se 
tortura, confinamento total e morte, precedidos de julgamento 
detalhado sobre as regras de reciprocidade privadas e pessoais 
formadoras das histórias de crimes e transgressões “não legítimas”, 
porque não cometidas segundo os valores culturais de relacionamentos 
pessoalizados. [Grifo da autora.] 

O Segundo Relatório Nacional sobre Direitos Humanos no Brasil destaca que, 

entre outubro de 2001 e outubro de 2002, a Secretaria de Direitos Humanos recebeu 

“1.345 denúncias de tortura no país, porém, somente 300 casos foram encaminhados ao 

Ministério Público, sendo que, desses, poucos deram origem a processo judicial.” O 

referido Relatório assegura que esse tipo de crime, não raro , é reclassificado como 

“abuso de autoridade e maus-tratos”. O que nos leva a supor que tal procedimento 

investigativo e jurídico possibilita a impunidade. A partir dessa constatação, o 

mencionado Relatório (2002:22) observa que: “em geral, respeitadas algumas exceções, 

o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público nos Estados da 

Federação ainda não se empenham o suficiente para eliminar a prática de tortura por 

parte dos policiais e agentes penitenciários.” 

                                                
35A respeito da violência policial, consultar os trabalhos de Machado, Eduardo et.al (1997); Pinheiro et.al 
(1998), Oliveira, Djaci (2001); Soares (2003), Silva, José Fernando (2004), entre outros. 
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Nestes termos, alguns episódios narrados nesta pesquisa pelos entrevistados, 

como veremos adiante, compõem esse universo de violência perpetrado pelo aparato 

policial, já que trata de crianças e adolescentes que vivenciam, utilizando a expressão de 

Adorno (1993), “uma experiência precoce de punição”. 

A interpretação freyriana pode nos levar a refletir, ainda, sobre as práticas de 

violência e o desrespeito aos direitos trabalhistas a que milhares de trabalhadores rurais 

e urbanos são submetidos pelos empregadores. Muitos trabalhadores vivenciam 

experiências de violação desses direitos – o não-registro da Carteira de Trabalho, não-

recolhimento dos direitos previdenciários, salários baixos e, em alguns casos, o não-

pagamento dos salários e das férias – e condições péssimas e insalubres no ambiente de 

trabalho. Além disso, há registros de que um número significativo de trabalhadores é 

coagido a trabalhar mantido em cárceres privados nas diferentes áreas produtivas, forma 

de trabalho reconhecida por alguns estudiosos e órgãos oficiais como escravidão por 

dívida.36 

Na trilha dessas interpretações sobre a sociedade brasileira, a obra de Sérgio 

Buarque de Holanda (1995, 26ª edição), Raízes do Brasil, centra-se na análise do 

passado colonial brasileiro, das “raízes ibéricas” que são entraves para a construção de 

um Estado moderno e racional, calcado nas leis universais, impessoais e abstratas. 

Segundo o autor, o modo de ser do conquistador lusitano (“a frouxidão da estrutura 

social”, “a falta de hierarquia organizada”, “o culto à personalidade”, “a vontade de 

mandar e a disposição de cumprir ordem”, “o espírito aventureiro”, “a plasticidade para 

se adaptar”, etc) modelou a cultura brasileira, que se acentuou com a interação das 
                                                
36 A respeito das situações de violência e a escravidão por dívida, vivenciadas por um número crescente 
de trabalhadores, vejam-se os estudos exemplares feitos por Freitas (2003) e Figueiras (2004). Também, 
recentemente, foi lançado um Dossiê sobre a escravidão por dívida no Brasil, intitulado Especial 
Trabalho Escravo, disponível no site: www.cartamaior.uol.br - acessado em 5 de junho de 2006 -. Além 
dessas publicações, há estudos, assentados na matriz marxista, que analisam a precarização e o 
aviltamento do trabalhador, decorrente do processo de reestruturação produtiva e do neoliberalismo. Entre 
eles, destacam-se: Souza (1997), Antunes (1997, 2000 e 2004), Forrester (1997), Alves, Giovanni (2000), 
entre outros.     
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culturas indígena e africana. “Podemos dizer que de lá [Portugal] nos veio a forma atual 

de nossa cultura; o resto foi matéria que se sujeitou mal ou bem a essa forma” (Holanda  

1995: 40). 

Holanda elabora, por meio de elementos históricos e teóricos, reflexões a 

respeito do personalismo, que, em certa medida, é um dos traços mais predominantes da 

cultura política, pois tendem a transformar todas as relações sociais e políticas em 

termos pessoais e familiares, em detrimento da “ordenação impessoal que caracteriza a 

vida no Estado nacional” (Idem: 146). 

O personalismo caracteriza-se pelo domínio do privado e pelo “apego singular 

aos valores da personalidade, configurada no recinto doméstico”, tornando as relações 

políticas um apêndice aos “interesses particulares” dos grupos familiares ou das classes 

dominantes, traço marcante da experiência histórica brasileira. Como assinala Holanda: 

“não era fácil aos detentores das posições públicas (...) compreenderem a distinção 

fundamental entre os domínios públicos e privados” (Ibidem: 145).  

Fundamentando-se no personalismo, Holanda estabelece o “traço definido do 

caráter brasileiro”: o “homem cordial”, que, segundo o autor, é “a lhaneza no trato, a 

hospitalidade” (Holanda op.cit:146). Eis o aspecto que interessa a essa discussão: o 

conceito de “homem cordial” construído por Holanda. O autor explica que cordial, 

etimologicamente, significa que “vem do coração”, o que pode ser o amor ou o ódio, o 

sentimento de perdão ou de vingança, a concórdia ou discórdia. Ou seja, nos termos do 

autor, “a inimizade bem pode ser tão cordial como a amizade, nisto que uma e outra 

nascem do coração, procedem, assim, da esfera do íntimo, do familiar, do privado. (...) 

[Cordial] ‘não é somente harmonia e amor’” (Idem: 205).     

O “homem cordial” recorre aos aspectos familiares e domésticos com o 

propósito de estabelecer parâmetros para se relacionar com as pessoas e os objetos, 
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tornando-os mais familiares e mais acessíveis. Isto se traduz “no horror às distâncias e o 

desejo de estabelecer intimidade” (Ibidem: 148-149), o que revelam o mascaramento ou 

a necessidade de ocultar a violência. Portanto, os laços familiares e íntimos, 

constitutivos dessa sociabilidade, extrapolam o espaço privado e se efetivam no espaço 

público. Como assinala Avelino Filho (1990: 8):  

A dificuldade de abstração gerada pela socialização no ambiente 
doméstico traduz-se também nos empecilhos encontrados para a 
instituição de um Estado burocratizado. A organização estatal, 
estruturada sobre um corpo burocrático de funcionários, exige a 
adoção de regras precisas e impessoais (...). Tal Estado tem como 
pressuposto exatamente uma ruptura com a mentalidade doméstica 
que distingue a cordialidade. Caso contrário, repete-se um roteiro 
conhecido: a apropriação do impessoal pelo pessoal, do abstrato pelo 
concreto, do objetivo pelo subjetivo, do coletivo pelo particular, do 
público pelo privado. 

Deste modo, consolidado o período do processo de modernização brasileira 

(1930- 1985), da industrialização e da urbanização, as marcas do passado permanecem 

inseridas na sociedade atual, não como pólo oposto, mas como elemento constitutivo da 

sua existência. Em outras palavras, o presente, ao se formar pelo passado, o supera, 

preservando os traços do “homem cordial”.             

Sendo uma característica da cultura, a “cordialidade” urde-se na teia social, ou 

seja, as pessoas no seu cotidiano se relacionam cordialmente, “de coração a coração, 

afetuosamente ou agressivamente” (Reis, 2003: 134), em uma sociabilidade que se 

constitui na “oscilação entre a hospitalidade e a hostilidade, moldada pelos laços de 

afeto e sangue” (Estrada, 2005:55).     

Dessa metáfora do “homem cordial” pode-se intuir que a sociedade atual 

incorpora e revivifica os traços marcantes da “cordialidade” (o autoritarismo e o 

personalismo), que são contrários ao mundo comum − o espaço da igualdade, da 

liberdade, da pluralidade e do conflito −, pois a intimidade e o mando operam com as 

diferenças e as subordinações, tornando-se, portanto, empecilhos para o terreno do 



 

 

44 

“acordo entre os iguais”, prevalecendo, nessa relação, o “consenso imposto”, tal como 

se processa nos regimes autoritários (Oliveira, 1999a). 

Por este caminho interpretativo, pode-se, ainda, refletir sobre a sociedade 

brasileira que, mesmo se organizando em torno dos parâmetros legais, estabelecidos por 

um conjunto de leis da Constituição Federal, é permeada por favores mútuos, em que o 

prestígio e a riqueza, muitas vezes, dependem de relações criadas no âmbito familiar e 

íntimo. A “cordialidade”, pois, se insere e realiza a mediação do conflito existente entre 

as classes, mascarando a desigualdade e a violência, formando uma teia de favores37 

entre elas, aproximando-as e as distanciando, num movimento dialético. Como assinala 

Schwarz (2001:16): “o favor é a nossa mediação quase universal”, visto que sua 

dinâmica de favorecimento pessoal, de dependência e de interesse individual não pôde 

fundar regras impessoais, universais e abstratas para regular o convívio social. 

Neste registro, a trajetória histórica brasileira aponta para transformações em 

agremiações partidárias, transações comerciais, governo, entre outras instituições, em 

extensão dos seus interesses pessoais, familiares e íntimos, desconhecendo a fronteira 

que separa o espaço privado do público, pois para elas não existem limites estabelecidos 

por regras impessoais. A cordialidade, associada à “plasticidade” – característica 

apontada por Holanda –, promovem a inversão da lógica racional das normas e a 

flexibiliza, com o propósito de atender aos interesses pessoais. A esse respeito, Odila 

Dias (1998:26) observa: 

A figura do homem cordial representou este aspecto conciliador das 
elites preocupado em atrair simpatias pessoais, em reforçar alianças de 

                                                
37 O termo teia de favores utilizado aqui foi inspirado em Roberto Schwarz (2001). Segundo o autor, o 
favor nasceu da relação das três classes, oriundas do período colonial, - escravo, latifundiário e homem 
livre -, principalmente das duas últimas, que possuíam essencialmente uma relação de dependência, pois o 
homem livre não era proprietário e nem escravo, e a sua reprodução material dependia do favor direto ou 
indireto do latifundiário. Essa relação de dependência entremeava a reprodução das classes do homem 
livre e do latifundiário. Por esse motivo, a vida ideológica no Brasil foi regida pelo mecanismo do favor, 
que atravessou a existência nacional e se estabeleceu na relação produtiva.  
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interesses particulares, familiares, oligárquicos. Através da metáfora 
da cordialidade referia-se à preocupação das elites dirigentes 
brasileiras de manter uma aparente harmonia, assim como a sua 
capacidade de reagir com violência, quando os conchavos pessoais 
não bastavam.  

Pode-se assinalar, nesse caso, que a “coisa pública”, no Brasil, se formou como 

uma extensão do espaço domiciliar, urdida por uma mentalidade que encara o bem 

público como se fosse privativo e exclusivo aos interesses pessoais. Assim, a corrupção, 

o emprego de parentes e o uso da máquina estatal – práticas ainda recorrentes na 

atualidade – podem ser vistos como prolongamentos, reatualizados, do personalismo 

referenciado por Holanda.      

Com base nos estudos de Freyre e Holanda, pode-se sublinhar que os traços 

autoritários - herdados do período colonial – se reencenam na sociedade atual, forjando 

uma sociabilidade gerada por extremas desigualdades e pautada em um processo que 

tende a considerar os direitos inacessíveis para a maioria da população. Isto, porque a 

“cordialidade” e o “puro gosto de mando” são contrários à sociabilidade política, no 

sentido empregado por Arendt, em que o direito só pode existir no seu efetivo exercício, 

isto é, ele “precisa ser compartilhado e legitimado na experiência de vida em sociedade” 

(Telles, 1990: 39). Portanto, para os direitos se tornarem efetivos é necessária a 

existência dos espaços públicos, onde imperem a impessoalidade e as regras 

regulamentadas.  

Como bem acentua Silva, A.A. (1996:3): 

Ao herdar o autoritarismo e a tradição de pensamento de matriz 
escravocrata, a sociedade brasileira codificou as desigualdades sociais 
desenhando-as pela exclusão social, em que preconceitos e estigmas e 
discriminações se somam ao quadro de privações materiais, 
inscrevendo a injustiça social como enigma principal que perdura até 
os dias de hoje. Caracterizou-se, portanto, por um não-reconhecimento 
da intensa heterogeneidade e diversidade que marca as suas classes 
sociais. 



 

 

46 

Nestes termos, a insistência nesses traços autoritários na tessitura social 

brasileira permite visualizar uma sociabilidade fundada na violência, em que a força 

substitui a negociação e o diálogo na solução dos conflitos.  

As contribuições de Marilena Chauí podem reforçar a citada argumentação. O 

autoritarismo em Chauí não se restringe apenas ao Estado e às suas instituições, mas se 

estende à teia social, criando uma sociabilidade marcada por um “autoritarismo social”, 

cujos traços predominantes compõem as relações familiares, passando pela instituição 

escolar, pelo ambiente de trabalho, até nos espaços onde se manifesta a religião. Essa 

sociedade apresenta como característica essencial uma forte hierarquia: “nela, as 

relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior 

que manda, e um inferior que obedece. As diferenças e assimetrias são sempre 

transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando-obediência”  (Chauí, 

1998:11). 38   

Ainda conforme Chauí, as formas autoritárias arraigadas na sociedade brasileira 

tecem concepções de mundo, no sentido entendido por Antônio Gramsci39, as quais 

naturalizam as desigualdades sociais e as classificam como “inferioridade” (assim como 

as mulheres, os trabalhadores, os negros, os índios, e, no caso dessa pesquisa, as 

crianças e adolescentes em situação de risco), ou como “monstruosidade” (tendo como 

                                                
38 Além do citado trabalho, Chauí discute sobre “autoritarismo social” em outros textos: vejam-se Chauí 
(1994 a e b, 2001, 9° edição;  e 2004). 
39 O termo “concepção de mundo”, em Gramsci, circunscreve-se ao conceito de ideologia. O autor define 
a ideologia como uma concepção de mundo que se manifesta em todas as ações humanas (arte, direito, 
esfera econômica, religião, ciência, filosofia etc). Essa concepção de mundo é constituída historicamente 
e vivida conjuntamente pela sociedade nos seus diferentes níveis qualitativos (filosofia, senso-comum, 
religião e folclore), em que a classe dirigente do bloco histórico é difundida por toda sociedade, de forma 
elaborada (Gramsci, 2001). Nessa via de pensamento, Gramsci observa que o termo “bloco histórico” 
significa a relação dialética entre a estrutura (as forças materiais) e a superestrutura (as ideologias), em 
que as forças materiais são o conteúdo e as ideologias são formas”. Ele ressalta que essa distinção é 
didática, pois “a estrutura não seria historicamente concebível sem a forma e, por sua vez, as ideologias 
seriam meras fantasias individuais sem o conteúdo (as forças econômicas)” (Idem:238). Portanto, as 
ideologias são originárias da realidade concreta, historicamente determinada, e configuram o modo de 
pensar e agir das classes e dos grupos sociais. Então, como se destacou acima, a concepção de mundo 
difundida de forma elaborada dá suporte à hegemonia das classes dominantes.  
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exemplo os homossexuais); as leis são entendidas como privilégios para a classe 

dominante e como repressão para os dominados. Por essa razão, afirma a autora: “as 

leis são necessariamente abstratas e aparecem como inócuas, inúteis ou 

incompreensíveis, feitas para ser transgredidas e não para ser cumpridas nem, muito 

menos, transformadas” (Chauí, 2000:90).  

E Chauí (op.cit: 91) sintetiza sua reflexão, quando sublinha: 

(...) os governantes e parlamentares “reinam” ou, para usar uma 
expressão de Faoro, são “donos do poder”, mantendo com os cidadãos 
relações de favor, clientela e tutela, e praticam a corrupção sobre os 
fundos públicos. Do ponto de vista dos direitos, há um encolhimento 
do espaço público; do ponto de vista dos interesses econômicos, um 
alargamento do privado. 

As reflexões acima nos levam a pensar em uma “cultura da violência” 

(Machado, 1997) que, brotada das desigualdades econômicas, projeta sua “sombra na 

vida social”, urdindo uma sociabilidade na qual tanto dominantes como dominados, 

geralmente, tendem a utilizar as várias formas de violência para resolver conflitos ou 

garantir interesses. As perseguições político-institucionais, o desgaste pessoal, as 

agressões físicas e psicológicas e, até mesmo, a morte são exemplos disto. Tais práticas 

compõem inúmeros fatos que, grosso modo, podem ser agrupados, destacando-se, entre 

outros: homicídios, chacinas, latrocínios, vitimização de mulheres, crianças e 

adolescentes; a virulência do aparato policial, já citada; os conflitos armados vicejados 

pelo tráfico de entorpecentes, vitimando moradores dos bairros periféricos das grandes e 

médias cidades; a violência estrutural, materializada nas desigualdades sociais e 

agravada pela ausência de políticas públicas por parte do Estado.  

O cenário delineado, possibilita aproximar as reflexões de Chauí, expostas neste 

capítulo, ao estudo clássico de Maria Sylvia de C. Franco (1997, 4ª edição). Ao 

examinar as relações sociais ensejadas na “civilização do café” do século XIX, na 

Região entre Rio de Janeiro e São Paulo, compreendida como Vale do Paraíba, Franco 
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percebeu que a “violência estava entranhada na realidade social” como um elemento 

constitutivo dessas relações sociais. Os personagens, tanto os homens livres e pobres 

quanto os grupos dominantes dessa “civilização” compuseram um “mundo autoritário e 

contraditório”. 

Na realidade cafeeira, analisada por Franco, a violência passou a ser incorporada 

como um modelo socialmente válido e aceito em sua face naturalizada. Pode-se notar 

essa constatação, quando a autora sublinha: “(...) nessa sociedade em que inexistem 

canais institucionais para o estabelecimento de compensações formais, determina-se 

regularmente mediante a tentativa de destruição do opositor. A violência se erige, assim, 

em uma conduta legítima” (Franco, 1997: 51). 

Neste sentido, tanto Franco como Chauí reconhecem que, na sociedade 

brasileira, as concepções e práticas de negociações de conflitos, pautadas em regras 

estatuídas, são frágeis. Essa fragilidade, urdida pelo “autoritarismo social” e alimentada 

pelas desigualdades sociais, contribuiu para forjar, freqüentemente, uma sociabilidade 

em que se solucionam os conflitos de forma pessoal e informal, gerando práticas 

violentas.   

Para Franco (1997: 166), 

(...) a dominação pessoal [associada à fragilidade dos poderes públicos 
e ao uso do aparelho como propriedade privada], ergueu-se como o 
mais poderoso obstáculo à implantação [de um Estado moderno, 
alicerçado por princípios impessoais e regulamentado por normas 
estatuídas], na medida em que modelou a consciência e a atuação dos 
grupos dominantes.  

Nestas breves considerações, poderíamos indagar por qual processo as classes 

dominantes, ao longo da trajetória histórica da formação do Estado Brasileiro (a partir 

de 1822), conseguiram operar, simultaneamente, com o ideário moderno da cidadania, 

com o mandonismo, o personalismo e as práticas de favor, e conservar seu monopólio 

político e econômico.   
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É neste ponto da argumentação que inserimos o pensamento de Florestan 

Fernandes (2006, 5ª edição), em sua obra, A Revolução Burguesa no Brasil. Com uma 

visão histórico-sociológica, Fernandes se debruça sobre a peculiaridade da burguesia 

brasileira e a forma como construiu uma “cultura democrática autoritária”, o que está 

fortemente relacionado ao fato de como o capitalismo se desenvolveu no país.  

Para o autor (2006:32), o capitalismo no Brasil não surgiu com a colonização, 

pois nesse período prevalecia uma economia baseada na “produção estruturalmente 

heteronômica, destinada a gerar riquezas para a apropriação da colônia”, ou seja, a 

economia colonial estava à margem do capitalismo comercial europeu. Conforme ele 

nos esclarece, foi somente no período de 1802 a 1822 que se criaram as condições 

históricas ligadas ao comércio, para o surgimento do capitalismo e seus agentes no 

Brasil. O comércio passou a ser “controlado de dentro”, e os controles externos da 

economia colonial transferiram-se para o interior da nova economia nacional que se 

implantava. Por conseguinte, “o espírito burguês − a concepção burguesa do mundo − 

começou a se desenvolver na sociedade” (Fernandes, 2006:120).   

Conjugada a essa situação, é preciso atentar para a mudança significativa na 

relação da economia brasileira com o sistema econômico externo, após a extinção do 

estatuto colonial e a constituição de um Estado independente. O poder deixou de ser 

uma imposição da “metrópole (a coroa portuguesa) para se organizar a ‘partir de 

dentro’, com elementos brasileiros, apesar do imperialismo inglês que passou a dominar 

a economia nacional”. (Fernandes, op.cit: 65). Em outras palavras, “(...) um Estado 

Nacional controlado, administrativamente e politicamente, por ‘elites nativas’”(Idem: 

93).   

Foi nesse contexto de economia colonial, periférica e dependente, que, segundo 

Fernandes, ocorreu no Brasil, concomitante à independência (1822), a “revolução 
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burguesa”, ou seja, dialeticamente, no interior de dois elementos: o revolucionário e o 

conservador.  

[De um lado, o elemento revolucionário despojou] a ordem social, 
herdada da sociedade colonial, dos caracteres heteronômicos, aos 
quais fora moldada, requisito para que ela adquirisse a elasticidade e a 
autonomia exigidas por uma sociedade nacional. [Do outro lado, o 
elemento conservador] evidenciava-se nos propósitos de preservar e 
fortalecer (...) uma ordem social que não possuía condições materiais 
e morais suficientes para engendrar o padrão de autonomia necessário 
à construção e ao florescimento de uma nação (Fernandes,op.cit: 51). 

Fernandes constata que, no Brasil, não houve um confronto entre a antiga e a 

nova ordem; elas apenas se uniram. A burguesia não entrou em conflito com a 

aristocracia agrária − e, neste caso, tratou-se de uma espécie de “revolução dentro da 

ordem” −, mas favoreceu-se dos aspectos vantajosos da antiga estrutura colonial. Com 

isso, a burguesia ajustou-se à tradição, erigindo mudanças graduais e um processo de 

modernização. Por sua vez, “os grupos oligárquicos realizaram acordos e firmaram 

compromisso, modernizando-se e se aburguesando, pois os interesses locais dos 

senhores tornaram-se interesses nacionais” (Fernandes, op.cit: 55). 

Portanto, na visão de Fernandes, não houve no Brasil uma ruptura com os grupos 

dominantes locais, nem com os países centrais. As relações sociais foram se moldando e 

se acomodando como um certo tipo de imposição de fora para dentro pela economia 

capitalista mundial. O capitalismo brasileiro formou-se dependente dessa economia de 

tal modo que “o seu agente histórico (a burguesia) foi tardio, débil, dependente e 

conciliador” Idem 38-43). 

À luz das transformações ocorridas no país, “o senhor de engenho 

metamorfoseou-se em senhor-cidadão”, o que possibilitou ao patriarca expandir seu 

poderio para além do limite do seu domínio, alcançando as dimensões do Estado 

Nacional” (Fernandes, op.cit.:60-61). 
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Ao romper-se aquele estatuto [o colonial] e, especialmente, ao 
projetar-se o senhor nos papéis relacionados com a implantação de um 
Estado nacional, [a] capacidade [do senhor] de entender a significação 
política dos privilégios sociais comuns aumentou. (...). As 
preferências pela Monarquia constitucional favoreceram essa evolução 
[a expansão dos privilégios], pois (...) conferiram à dominação 
senhorial os quadros para ampliar-se e burocratizar-se, e mantiveram 
em larga margem as bases locais e regionais do privatismo e do grau 
de autonomia inerentes à dominação senhorial, na forma que ela 
assumira na sociedade colonial (Fernandes, 2006: 60-61). 

Para Fernandes, as idéias liberais implantadas no Brasil serviram de aporte 

ideológico para os interesses das classes dominantes. “O liberalismo foi a força cultural 

viva da revolução nacional brasileira e teve caráter ideológico e utópico: como 

ideologia, serviu de ferramenta contra o domínio da coroa portuguesa; e como utopia 

tornou-se a base do projeto de um Estado e  uma sociedade nacional, como um destino a 

ser conquistado no futuro (Idem: 57-65)”. As duas formas de liberalismo foram 

assimiladas pelo estamento senhorial e convertida em “dominação estamental 

propriamente dita.” 

Consideramos oportuno abrir um parêntese para apresentar, de forma sucinta, os 

termos do debate teórico-político estabelecidos entre alguns intérpretes da formação 

histórica do país sobre as idéias liberais no Brasil. Há estudiosos que defendem que as 

idéias (o liberalismo, por exemplo) originárias do Continente Europeu estavam 

deslocadas do contexto histórico do século XIX, não se ajustavam às peculiaridades 

dessa sociedade (escravidão, relações de favor, personalismo e mandonismo senhorial) e 

se tornaram, neste caso, uma “imitação artificial”, um “embuste”. Comungam desta 

concepção: Sérgio Buarque de Holanda, Roberto Schwarz e outros teóricos. Holanda, 

em sua obra já citada neste capítulo, constrói a metáfora dos “desterrados na própria 

terra” a fim de explicar que as idéias, “trazidas de terras distantes”, eram desfavoráveis 

e hostis, estavam presas às abstrações e distantes das relações sociais vicejadas no 

cotidiano da sociedade. Portanto, tais idéias se encontram “fora do lugar”.  
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Nesta via de pensamento, a expressão “idéias fora do lugar” foi cunhada por 

Schwarz, em seu estudo clássico sobre Machado de Assis, Ao Vencedor As Batatas. O 

autor sublinha que “ao longo de sua produção social, incansavelmente o Brasil põe e 

repõe idéias européias, sempre em sentido impróprio. (...). Partimos da observação 

comum, quase uma sensação, de que no Brasil as idéias estavam fora do centro, em 

relação a seu uso europeu. [A] explicação histórica para esse deslocamento [envolve] as 

relações de produção e parasitismo no país, a nossa dependência econômica e seu par, a 

hegemonia intelectual da Europa, revolucionada pelo capital” (Schwarz, 2000:30).  

Por outro lado, há interpretes que divergem das concepções mencionadas, entre 

eles, destaca-se Maria Sylvia Carvalho Franco. A autora, em As Idéias Estão no Lugar, 

polemiza diretamente com Schwarz, ao assinalar que a ideologia liberal estava 

enraizada no capitalismo mundial, configurando-se a partir das determinações de cada 

realidade específica, em que os interesses das classes dominantes foram preservados, 

cimentados e absorvidos por essa ideologia. Ou seja, “o favor foi tecido como 

desdobramento da produção lucrativa, do capitalismo, tal como existiu no Brasil. 

Fundou as relações entre homens livres, que se concebiam como iguais, e foi sobre essa 

igualdade mesma que se ergue um forte princípio de dominação pessoal implantada 

através da troca de serviços e benefícios e que conduzia, no limite, à destruição dos 

predicados humanos do dependente. [Esses] vínculos pessoais nasceram do caráter 

mercantil da produção e a ele foram subordinados. O interesse material [do capitalismo] 

submetia a sua razão os laços da estima e da afeição, atando-os ou destruindo-os” 

(Franco, 1976: 62). Na ótica de Franco, o ideário liberal não é meramente transplantado 

da Europa para o país, mas se configura nas relações de mercado, estabelecidas nas 

peculiaridades inerentes à tessitura social.40 

                                                
40 Não é objetivo deste trabalho aprofundar-se neste debate, mas registrar a existência de tal discussão. 
Para outra visão, veja-se Bosi (1992).   
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Nesta perspectiva, o Estado Imperial Brasileiro, ao longo dos seus 67 anos de 

existência, conviveu com dois mundos: um moderno, que se urbanizava mediante a 

efervescência da dinâmica capitalista dos países industrializados europeus, sobretudo a 

Inglaterra; e outro conservador, vivendo preso às tradições da pessoalidade do poderio 

dos latifundiários escravocratas (Fernandes, 2006). A relação dialética entre esses dois 

mundos foi fundamental para a permanência da Coroa brasileira, pois um constituía o 

outro, gerando um Império de cunho moderno nos trópicos, cujo principal pilar de 

sustentação era o latifúndio – escravocrata- agroexportador.  

Com o golpe da proclamação da República (15 de novembro de 1889), manteve-

se a estrutura aristocrática fundiária da monarquia. De acordo com uma expressão de 

Souza (1999): “a aristocracia fundiária trocou a coroa do Imperador pela cartola do 

Presidente”. O golpe foi conchavado pelas classes dominantes sem a participação dos 

dominados. Neste ponto, retoma-se Holanda, em uma clara aproximação com 

Fernandes, quando sublinha: “(...) os movimentos aparentemente reformadores, no 

Brasil, partiram quase sempre de cima para baixo” (Holanda, 1995: 160). 

O ideário republicano assentou-se no poderio da oligarquia, com sua 

mentalidade de transformar a “coisa pública” em extensão dos seus interesses privados. 

Melhor dizendo, a classe dominante (oligarquia agrária) da Primeira República (1889-

1930) forjou uma República com espaços públicos frágeis41, em que os conflitos sociais 

eram tratados por meio das ações repressivas do Estado, cujo exemplo principal, 

naquele contexto da passagem para o regime republicano, foi o massacre a Canudos 

                                                
41 Durante a Primeira República, o presidente Campos Salles (1898-1902) estabeleceu a “política dos 
governadores”, que consistia no “compromisso de reciprocidade” entre o presidente da República e os 
governadores dos estados, com o propósito de eleger apenas os deputados que representassem a situação 
em seus respectivos estados. Esta política possibilitou “a submissão do Legislativo, em todos os níveis, ao 
Executivo” (Ianni, 2004:215) e serviu de base política para o “sistema coronelista” se desenvolver.  
Retomaremos este tema no capítulo 3. 
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(1893-1897). Isto significa dizer, retornando às reflexões de Fernandes (2006: 242), na 

obra mencionada, que 

(...) a Primeira República preservou as condições que permitiam, sob o 
Império, a coexistência de “duas nações”, a que se incorpora a ordem 
civil (a rala minoria, que realmente “constituía uma nação de iguais”), 
e a que estava dela excluída, de modo parcial ou total (a grande 
maioria, de quatro quintos ou mais, que constituía a “nação real”). As 
representações ideais da burguesia [influenciadas pelo modelo 
francês] valiam para ela própria e definiam um modo de ser que se 
esgotava dentro de um circuito fechado. Mais que uma compensação e 
que uma consciência falsa, era um adorno, um objeto de ostentação, 
um símbolo de modernidade e civilização. Quando outros grupos se 
puseram em condições de cobrar essa identificação simbólica, ela se 
desvaneceu. A burguesia mostrou as verdadeiras entranhas, reagindo 
de maneira predominante reacionária e ultraconservadora, dentro da 
maior tradição do mandonismo oligárquico.       

Interessante notar, com base no trecho acima, que o ideário republicano, 

conservando o “mandonismo oligárquico”, moldou um Estado que foi marcado pelo 

arbítrio e pela repressão dos governantes contra setores populares (“os assalariados, os 

semi-assalariados e pobres dos espaços urbano e rural”) que se organizavam contra a 

exploração e a violência no ambiente de trabalho, ou reivindicavam direitos. Esses 

setores - ainda na trilha de Fernandes - configuravam-se na visão das classes 

dominantes como “inimigos comuns”, da mesma forma que haviam sido designados os 

escravos, durante os períodos colonial e monárquico. “Com essa definição [inimigos 

comuns], ela [oligarquia dominante] protegia tanto as fontes da acumulação pré-

capitalista (...), quanto o modelo de acumulação propriamente capitalista (...), 

[assentados sob a égide] da dominação burguesa” (Fernandes, op.cit: 247-248). 

Ainda com a intenção de se analisar esse início da trajetória republicana, 

retomam-se algumas interpretações que versam sobre o processo de repressão e 

violência a que foram submetidos os trabalhadores, em suas incipientes lutas e 
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reivindicações por direitos e pela criação de espaços de negociações.42 Para reforçar tais 

idéias, podemos citar Paoli (1989), autora que, na tentativa de decifrar os sentidos da 

democracia e da cidadania presentes na sociedade brasileira e que se consolidaram sem 

a dimensão pública, reconstrói as experiências de lutas e reivindicações dos 

trabalhadores das primeiras décadas do século XX. 

Nesta direção, Paoli (1989: 45) desenha o cenário de violação da condição 

humana dos trabalhadores desse período, quando sublinha que: 

[A] matriz privada de autoridade, onde homens, mulheres e crianças 
se tornaram trabalhadores (...), permitiu uma exploração selvagem e 
dilapidadora de seus corpos e mentes, tendeu a corroer a 
plausibilidade de suas formas de sociabilidade ordenada e tornou 
grande parte de suas vidas um espaço de miséria, de violência e de 
repressão. Todos os documentos que nos chegam desta época (...) 
mostram que sua condição trabalhadora era a de verdadeiros párias43, 
sobretudo a partir do lugar que ocupam na figuração simbólica da 
hierarquia de desigualdades sociais. Não aparecem como sujeitos 
válidos da equivalência jurídica republicana, mas precisamente como 
pessoas constituídas por um lugar atrás ou fora dela.    

Esses trabalhadores, atuando em ramos econômicos distintos, vivenciavam 

experiências comuns de opressão, exploração, desamparo, no cotidiano fabril. “O poder 

de mando patronal” adquiriu formas de violência que se manifestavam em agressões 

físicas, jornadas extensas, salários insuficientes e incertos, doenças e acidentes de 

trabalho, que muitas vezes, podiam levar até à morte. Explica-nos a autora (op.cit: 49): 

(...) as revoltas fabris localizadas, as pequenas greves que se repõem 
intermitentemente, mas teimosamente, em cada empresa e as 
incipientes, mas reais, tentativas de organização operária no chão da 
fábrica adquirem simultaneamente dois aspectos fundamentais: elas se 
tornam realmente incontroláveis em sua repetição exasperada; e elas 
tematizam e revelam, na prática, uma sociedade onde a ausência de 
direitos torna implausível o projeto de modernidade. Ou seja, cada 
revolta é o ato, renovado, onde trabalhadores tomam posse do seu 

                                                
42 Entre os estudos sobre o referido período histórico, ver os trabalhos de Rago (1985), Cerqueira (1992), 
Bauer (1995), entre outros.  
43A expressão pária, utilizada pela autora neste trecho, é entendida no sentido referenciado por Hannah 
Arendt. São párias, na visão teórica de Arendt, os apátridas, pessoas destituídas de seus direitos, da 
proteção do Estado, da sua “condição humana” e isoladas do “mundo comum” – locus da palavra, da 
divergência, da igualdade e onde a política se realiza. 
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lugar positivo diante de uma ordem social que não os acolhe, e é no 
confronto que fazem sua experiência positiva social.   

Contudo, o Estado e o patronato utilizaram os meios repressivos violentos para 

conter e silenciar as greves, as manifestações, as reivindicações e os protestos dos 

trabalhadores, considerados como “inimigos comuns” das classes dominantes, que 

poderiam ameaçar os interesses e a estabilidade da “dominação burguesa”. Apesar desse 

processo repressivo, as mobilizações, as greves e os protestos forjaram subjetividades e 

explicitaram os conflitos, possibilitando desenhar projetos de diferentes matrizes 

ideológicas, “como os movimentos comunistas, fascistas e militares [movimento 

tenentista]” (Paoli, 1989: 50), que almejavam criar fissuras na dominação oligárquica.  

Nos anos 20, ocorreu um processo de crise econômica e política que culminou com o 

golpe militar de 1930. Esse golpe, chamado por vários autores de “Revolução de 30”, 

assinalou a transição para um período de efervescência econômica e mudanças políticas, 

sociais e culturais, configurado pela consolidação da “modernização conservadora”, já 

referenciada por Florestan Fernandes. Trata-se de um processo de industrialização e 

urbanização promovido pela burguesia, que se amalgamou ao “mandonismo 

oligárquico” e implementou um “modelo autocrático burguês”44 para iniciar a 

modernização tecnológica e a aceleração econômica. Com isso, contaram com “triplas 

condições vantajosas”, no dizer do autor: 

(...)1°) para estabelecer uma associação mais íntima com o capitalismo 
financeiro internacional; 2°) para reprimir, pela violência ou pela 

                                                
44 Do ponto de vista analítico de Fernandes, o “modelo autocrático” configura-se enquanto instrumento da 
burguesia brasileira para se manter e exercer a dominação. Tal modelo está relacionado ao poder 
exclusivo de uma classe “que se impõe sem rebuços de cima para baixo, recorrendo a quaisquer meios 
para prevalecer, erigindo-se a si mesmo em fonte de sua própria legitimidade e convertendo [em uma 
situação limite] o Estado nacional democrático em instrumento puro e simples de uma ditadura de classe 
preventiva” (Fernandes,2006:346). O exercício desse poder brutal e violento só ocorreu, plenamente, com 
a ditadura militar instaurada em 1964. Neste sentido, Cohn (2001:404), tentando explicar a chave 
interpretativa acima, observa que a “autocracia de que fala Florestan não é sinônimo de autoritarismo –  
pois este corresponde a uma forma de exercício do poder e não da sua organização - e nem mesmo se 
confunde com ditadura, embora não a exclua. Tem mais a ver com a concentração exclusiva e privatista 
do poder.”   
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intimidação, qualquer ameaça operária ou popular de subversão da 
ordem (mesmo como uma “revolução democrático-burguesa”); 3°) 
para transformar o Estado em instrumento exclusivo do poder 
burguês, tanto no plano econômico quanto nos planos social e político 
(Fernandes, op.cit:256).    

Sob esta ótica, pode-se invocar Ianni (2006:218), que, ao refletir sobre a 

Revolução de 30, afirma que “[ela] teve um cunho contra-revolucionário, no sentido de 

se fazer face ao ascenso político de forças populares (...). Foi nesse contexto que 

Antônio Carlos fez a famosa declaração: ‘Façamos a revolução, antes que o povo 

faça’”45  

Assim, o Estado assumiu a questão social, incorporando as reivindicações das 

“forças populares”, mas criando mecanismos ideológicos e repressivos para “esvaziá-las 

do conteúdo político” (Paoli, 1989). Essas funções não poderiam conflitar com os 

interesses das novas frações da classe dominante que ascendiam ao poder e com o 

processo de industrialização e urbanização inaugurado no país. 

Valendo-nos das contribuições citadas aqui, pode-se inferir que as respostas 

violentas, perpetradas pelo aparato policial e pela burguesia aos anseios dos 

movimentos dos trabalhadores urbanos e rurais - não só os do início do século XX, mas 

os dos tempos presentes -, explicam-se em virtude das correspondências cruciais com a 

incapacidade das classes dominantes em tolerar quaisquer lutas ou práticas que lhes 

possibilitem compartilhar o poder com os dominados. “Isto faz que a intolerância tenha 

raiz e sentido político; e que a democracia burguesa, nessa situação, seja de fato uma 

democracia restrita, aberta e funcional só para os que têm acesso à dominação 

burguesa” (Fernandes, 2006:249).     

                                                
45 Antonio Carlos Ribeiro de Andrade (1926-1930) era o então governador de Minas Gerais, na ocasião 
do Golpe de 30. O governo de Minas Gerais apoiou militarmente o movimento tenentista, contribuindo, 
assim, com a destituição do presidente Washington Luís (1926-1930) e, por seu turno, com a ascensão de 
Getúlio Vargas à Presidência da República. 
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Neste sentido, a história da República é traçada por golpes, conspirações e 

transições sem grandes mudanças para as classes dominantes, assim, parafraseando mais 

uma vez Florestan Fernandes (2006), em um processo de “acomodação dentro da 

ordem”, forjando uma história republicana sem a criação da participação popular e de 

uma cultura política democrática. Ou seja, uma República sem res publica. Isto 

significa dizer que: 

A história brasileira, desde a Revolução de 1930, mostra que no 
espaço de 60 anos é possível contar duas ditaduras, a de Vargas entre 
1930 e 1945 e a que seguiu ao golpe militar de 1964, até 1984, 
perfazendo 35 anos de ditaduras em 60 anos de história da mudança 
da dominação de classe. Mais, se contar, além dos golpes que 
resultaram em ditaduras, as tentativas de golpes falhados, chega-se à 
média de um golpe ou tentativa a cada três anos, desde 30 até 90. A 
hipótese de Florestan, que recolhe toda a força da interpretação 
anterior, que vem de Gilberto [Freyre] até ele, parece encontrar nos 
fatos da história brasileira uma dramática e triste confirmação 
(Oliveira, 1999a:60). 

Caracterizando-se pela atrofia do espaço público, onde o ideário republicano se 

moldou e subordinou a participação política democrática ao personalismo e ao 

autoritarismo, essa experiência republicana foi urdida no processo de modernização 

econômica, política, cultural e social ocorrido no país. Assim, a questão da dimensão 

das esferas públicas no contexto de uma “modernização conservadora” se apresenta 

como enigma a respeito do qual é preciso refletir. Cabe, portanto, uma interlocução com 

o pensamento de Hannah Arendt, a fim de elucidar a sua interpretação sobre o espaço 

público, conceito presente nas questões inscritas neste trabalho. 

1.2 Alguns Elementos da Visão Conceitual de Hannah Arendt sobre o Espaço 

Público: o Lugar da Não-Violência 

Hannah Arendt, em obras como A Condição Humana (1995), Da Violência 

(1985), Crises da República (1973), Origens do Totalitarismo (1989), entre outras, 

estabelece a distinção entre política e violência, mais precisamente, entre poder e 
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violência, essencialmente distintos entre si. Na visão da autora, o poder constitui-se 

como um fenômeno da política, erigido no espaço público, locus onde a ação e o 

diálogo46 se fazem presentes e a pluralidade humana se materializa numa situação de 

igualdade e de liberdade. 

A ação se efetiva no mundo comum, onde o homem é livre e igual para reformá-

lo e começar algo novo e, também, para julgar e escolher. Por conseguinte, o espaço 

público é o espaço da política, conforme nos sugere Arendt: 

(...) a esfera política resulta diretamente da ação em conjunto, da co-
participação de palavras e atos. Ação, portanto, não apenas mantém a 
mais íntima relação com o lado público do mundo, comum a todos 
nós, mas é a única atividade que o constitui. (Arendt, 1995: 210),  (...) 
a ação é exatamente a substância de que é feita a política (Arendt, 
1973: 15).    

E prossegue acentuando que o espaço público é também o espaço do poder: 

[...]o poder que mantém a existência da esfera pública, o espaço 
potencial da aparência entre homens que agem e falam (...). Poder é 
sempre, como diríamos hoje, um potencial de poder, não uma 
identidade imutável, mensurável e confiável como a força. Enquanto a 
força é qualidade natural de um individuo isolado, o poder passa a 
existir entre homens quando eles agem juntos, e desaparece num 
instante em que eles se dispersam (Arendt, 1995: 212)  

Como se percebe, pelas afirmações de Arendt, o poder se efetiva sempre 

mediante acordo que se forma entre interesses divergentes no espaço público. Desse 

modo, ele não é do domínio de um só indivíduo, mas pertence a uma coletividade. Por 

isso, não pode ser confundido com a força que se constitui como propriedade de uma 

única pessoa. Isso significa dizer que o poder é a base do espaço público, o local onde 

as pessoas agem e argumentam na companhia das outras, de forma livre e igual. 

                                                
46 Quanto à ação, na visão de Hannah Arendt (1995: 15), é “a única atividade diretamente entre os 
homens sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato 
de que homens, e não o homem, vivem na terra e habitam o mundo”. A ação está relacionada ao discurso 
e à palavra, não necessitando de mediação, pois o discurso e a palavra são frutos da interação da 
pluralidade dos homens.  
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Portanto, forma-se da interação dos homens que agem e falam, movidos por convicções 

comuns e interesses divergentes.  

O poder corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de 
agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de 
um indivíduo: pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o 
grupo se mantiver unido (Arendt, 1985: 24).  

Ademais, a violência, por sua própria natureza, detém um caráter instrumental, é 

um meio para atingir determinado fim, portanto, “necessita de justificar-se através de 

algo mais que não pode ser a essência de coisa alguma” (Arendt, 1995: 28). E, como ela 

é exercida no contexto individual, não tem a capacidade do agir coletivo e plural. 

Portanto, torna-se obstáculo ao diálogo, à divergência e à negociação, que, 

conseqüentemente, cria um processo que “desumaniza o homem e o retira de sua 

condição humana”. Ainda a esse respeito, Arendt (1985:27-28) esclarece: “o poder é 

realmente parte da essência de todo o governo, mas o mesmo não se dá com a 

violência.” 

Neste caso, a violência, que não é mais contida e nem restringida pelo poder, 

destrói o espaço em que a política se faz, constituindo, assim, o seu reino, aniquilando 

todas as formas de organização e instaurando um “estado policial de vigilância”, que se 

torna superior aos aparelhos de repressão do Estado (Arendt, 1989). Tal reflexão se 

constitui como ponto de análise para o entendimento do totalitarismo, uma forma 

inédita de domínio que se baseou na violência e no terror, sem precedência na história 

política ocidental; uma forma de governo que se alicerçou no terror e na ideologia, 

fazendo com que a violência desenfreada se inserisse na política.47 

                                                
47 Arendt (1989), em Origens do Totalitarismo, analisa as experiências totalitárias da Alemanha Nazista e 
da Rússia Stalinista, realizando um trabalho minucioso e apresentando as causas históricas antecedentes 
que propiciaram a formação do totalitarismo, as características fundamentais, bem como as conseqüências 
trágicas para a  humanidade.   
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Para Arendt, o fenômeno histórico do totalitarismo se desenvolveu em um 

contexto europeu de crise econômica e política, aliado ao crescimento vertiginoso do 

desemprego, da exclusão e da miséria, entre outros aspectos. Tais características 

engendraram um terreno fértil que ensejou um regime de violência e de terror, que, por 

sua vez, solidificou os mecanismos para subjugar e aterrorizar judeus, ciganos, 

deficientes, etc. Esse contingente foi, então, transformado em “seres descartáveis”, 

“supérfluos”, “párias”, “pessoas destituídas de seus direitos, da proteção do Estado e da 

sua condição humana” (Arendt, 1989:496-508). Em outras palavras, tratava-se de 

pessoas “desumanizadas” “impedidas de pertencerem ao mundo comum, locus da ação, 

da palavra e do diálogo, onde a política se faz presente no direito de ter direitos” (Idem: 

320-322). 

Nessa perspectiva, os campos de concentração tornaram-se marcos da realização 

do domínio totalitário, onde as pessoas foram privadas do mundo comum em um 

cenário de destruição das individualidades. Arendt (Idem: 496) sublinha que os campos 

significam 

o inferno, no sentido mais literal, [onde] as massas humanas que eles 
detêm são tratadas como se já não existissem, como se o que 
sucedesse com elas não pudesse interessar a ninguém, como se já 
estivessem mortas (...). Um lugar onde os homens podem ser 
torturados e massacrados sem que nem os atormentadores nem os 
atormentados, e muito menos o observador de fora, saibam o que está 
acontecendo é algo mais do que um jogo cruel ou um sonho absurdo.               

Portanto, para Arendt, o totalitarismo europeu é descrito como o espaço 

inumano, representado pela metáfora do inferno. Neste contexto, horrores, tortura, 

massacre, dor e arbitrariedade, por parte dos agentes nazistas recaíam sobre os “párias” 

como o “mundo dos agonizantes”.48  

                                                
48 Na visão de Hannah Arendt (1989:508), o “mundo dos agonizantes” significa o lugar onde “os homens 
apreendem que são supérfluos através de um modo de vida em que o castigo nada tem a ver com o crime, 
em que a exploração é praticada sem lucro, e em que o trabalho é realizado sem proveito, é um lugar onde 
a insensatez é diariamente renovada.” 
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Sabe-se como é arriscado transpor categorias de análise de um momento 

histórico específico para um outro. Contudo, ao utilizar o pensamento arendtiano nesta 

pesquisa, o que se pretende é estabelecer articulações entre os conceitos e categorias 

deste pensamento e a realidade presente, com propósito de, à luz da reflexão, entender 

os dilemas contemporâneos.    

A metáfora descrita acima contribuiu para inferir que um crescente número de 

pessoas, ainda hoje, é “supérfluo economicamente”, encontra-se à margem da produção 

capitalista e destituído da própria “condição humana”. São homens, mulheres, crianças, 

adolescentes e idosos que convivem em seu cotidiano com as condições adversas para 

sobrevivência e sem o acesso aos direitos, ou seja, não pertencem a nenhum “lugar no 

mundo”. Sem esse “lugar”, ficam sujeitas a viver em uma realidade entremeada de 

violência da qual podem ser eliminadas.  

Segundo Arendt, a eliminação em massa de seres humanos nos campos de 

concentração só foi possível porque as pessoas foram isoladas da comunidade política, 

ou seja, foram privadas de um “lugar no mundo” e perderam todos os direitos, até 

mesmo os direitos humanos.  

A calamidade dos que não têm direitos não decorre do fato de terem 
sido privados da vida, da liberdade ou da procura da felicidade, nem 
da igualdade perante a lei ou da liberdade de opinião (...), mas do fato 
de já não pertencerem a qualquer comunidade. (...). Só no último 
estágio de um longo processo o seu direito à vida é ameaçado; só se 
permanecerem absolutamente ‘supérfluos’, se não se puder encontrar 
ninguém para ‘reclamá-los’, as suas vidas podem correr perigo 
(Arendt, 1989:329).  

No esteio desta chave interpretativa, pode se dizer que as inúmeras chacinas49 

ocorridas no país são fenômenos sociais que, em certa medida, se relacionam entre si, 

cujas vítimas tiveram seus direitos, sobretudo, os humanos, violados pelo Estado, sem 

                                                
49Como exemplo, podemos citar: Carandiru, Vigário Geral, Candelária, os moradores de rua da cidade de 
São Paulo; e, recentemente, a execução sumária de dezenas de pessoas em São Paulo, proveniente dos 
conflitos entre os policiais e a organização criminosa (PCC – Primeiro Comando da Capital), entre outras.  
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ter ocorrido, até o momento, em muitos desses casos, a condenação e a prisão dos 

mandantes e dos executores de tais chacinas. Portanto, as reflexões de Arendt podem 

oferecer pistas para se entender esse fenômeno social, corriqueiro no Brasil.  

1.3 O Não-pertencimento ao “Mundo Comum” e a Condenação da “Vida” em 

Tempos Neoliberais.     

O processo de destituição dos direitos, somado à precariedade das condições de 

sobrevivência e à lógica econômica, que, contraditoriamente, associa o crescimento 

produtivo com a desigualdade extrema, é configurado pelo receituário neoliberal e por 

seus correlatos à reestruturação produtiva e à mundialização financeira. As três faces do 

capitalismo atual produziram, nas últimas décadas, centenas de milhares de 

“descartáveis”, “supérfluos” em todos os países, sobretudo, os de economia periférica. 

Tais pessoas, incluídas nas condições péssimas e perversas de sobrevivência, são 

consideradas como uma população perigosa50, “inimigas comuns”, nocivas ao processo 

da reprodução do capital. Esse contingente é constituído por uma heterogeneidade de 

grupos sociais: desempregados, grupos étnicos discriminados, principalmente os negros 

e os não-brancos, população de rua em geral, crianças e adolescentes em situação de 

                                                
50 Essa expressão foi inspirada na formulação de Louis Chevalier, que para descrever e entender a vida 
social, política e literária de Paris, no século XIX, cunhou o conceito de classes perigosas. “Segundo essa 
teoria, haveria uma associação clara e discutível entre classe operária em formação na cidade, suas 
condições miseráveis de vida, e a explosão de violência e criminalidade, que por sua vez, despertaria 
grande interesse folhetinesco na classe operária e um forte temor, aliado ao desejo de segurança, nas 
classes média e burguesa de Paris no século XIX” (Zaluar, 2004:185). Em uma outra vertente teórica, 
Sidney Chalhoub (1996:20) utiliza a expressão classes perigosas, baseado no conceito desenvolvido pela 
escritora inglesa Mary Carpenter que, ao estudar a criminalidade e a “infância culpada” na década de 
1840, compreende, de forma restrita, que as classes perigosas “eram constituídas pelas pessoas que já 
houvessem passado pela prisão, ou as que, mesmo não tendo sido presas, haviam optado por obter o seu 
sustento e o de sua família através de práticas de furtos e não do trabalho”. No esteio desse raciocínio, 
Chalhoub (1996) trata do processo de destruição de um famoso cortiço do período imperial, conhecido 
como “Cabeça de Porco”. O episódio da destruição se inscreveu numa operação policial que visava 
eliminar as habitações populares, vistas “como foco de epidemias e antro de criminosos e negros.” O 
processo da destruição do cortiço, segundo o autor, construiu no imaginário social a noção de classes 
perigosas. As pessoas pobres e os negros eram encarados como perigosos, porque não se enquadravam 
nas normas estabelecidas de controle social e eram considerados como propagadores das epidemias que 
afligiam a população, naquele período. Já Batista (2004) afirma que a noção de classes perigosas estava 
presente nas estratégias de atuação da polícia nas primeiras décadas do século XX, em que os afro-
brasileiros e os brancos empobrecidos eram tratados como “suspeitos preferenciais.” 
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risco pessoal e social, os sem-terra, os sem-teto, trabalhadores que recebem salários 

muito baixos e convivem com péssimas condições de trabalho.  

Esta possibilidade, aberta pelo pensamento de Arendt, de se entender os tempos 

neoliberais, remete às reflexões de Francisco de Oliveira sobre as conseqüências do 

neoliberalismo na América Latina, em especial no Brasil. O autor assinala que 

[o] neoliberalismo entre nós apresenta-se como o caldeamento de 
arraigadas sociabilidades autoritárias na formação de nossas 
sociedades (...). É o atraso da vanguarda: síntese (...) de complexos 
processos de nova direitização, neoconservadorismo, racismo físico e 
cultural, intensa transformação dos sujeitos sociais, desemprego, que 
no fundo expressam uma radical exasperação dos limites da 
mercadoria. Uma crise de modernidade que volta a tangenciar os 
limites do totalitarismo, numa espécie de Auschwitz, sem chaminés de 
crematórios (Oliveira, 1998a:207-208).  

Em geral, na América Latina, o projeto neoliberal foi implementado e 

desenvolvido em contextos democráticos. Vários paises latinos americanos, com 

exceção do Chile51, adotaram o receituário neoliberal, após o término do longo período 

de ditaduras militares na região52. Desse modo, não seria um anacronismo fazer o 

deslocamento do regime totalitário para o contexto democrático? Oliveira ilustra esta 

questão, quando diz: 

O conceito [totalitarismo], mesmo que imperfeito, parece-nos mais 
teoricamente produtivo, no tratamento do neoliberalismo, que o de 
hegemonia. Porque ele permite trabalhar a tendência, formalizada em 
projeto sob a égide da presidência Cardoso [no caso brasileiro] − da 
impossibilidade do dissenso, da alternativa, do seqüestro do discurso e 
da fala contestatória, da anulação da política (Idem: 220). 

Assim, Oliveira (Ibidem: 210) sublinha que as democracias latino-americanas, 

em especial a brasileira, “estão se transformando em totalitárias, por via das mesmas 

instituições que processam a democracia”. Nesses termos, entende-se que a democracia 

                                                
51O Chile foi o primeiro país da América Latina a implementar o receituário neoliberal, durante o período 
militar, a partir de 1973.Vejam: Filgueiras (2000), Soares (2001), Carvalho (2004), Machado (2004), 
entre outros.   
52 Conforme assinalado anteriormente, o modelo neoliberal foi implantado no Brasil, no início dos anos 
90, quando ascende ao poder o presidente Fernando Collor (1990 a 1992).  
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brasileira, ao mesmo tempo em que se concretiza por meio das suas instâncias 

democráticas, engendra o seu reverso. Ou seja, as instituições democráticas, no intuito 

de atender aos interesses da reprodução do capital, propiciam um processo de 

destituição dos direitos, de negação do diálogo reivindicativo e o desmantelamento das 

políticas sociais, criando, assim, paradoxalmente, os obstáculos para a efetivação dos 

espaços públicos, os elementos essenciais da existência da cultura democrática 

(Oliveira, 1999a).     

A metáfora do campo de concentração “sem chaminés”, de Oliveira, apontada 

anteriormente, estabelece forte convergência com o universo de milhares de pessoas que 

habitam espaços rurais, bairros periféricos, ruas das grandes e médias cidades brasileiras 

e que estão condenadas53 pelas políticas econômicas, vigentes no país, a viver em 

situações deploráveis e contrárias à “condição humana”.  

Com propósito de formular uma reflexão sobre esta questão, retomamos algumas 

considerações de Giorgio Agamben (2002), em Homo sacer: o poder soberano e a vida 

nua. Esse autor, partindo de um diálogo intenso com os pensamentos de Michel 

Foucault, Hannah Arendt, C.Schmitt, Walter Benjamim, entre outros, acentua que, na 

modernidade - singularizada pelo horror dos campos de concentração nazistas e 

estalinistas -, o “corpo biológico” ingressou no centro dos “cálculos”, dos saberes e das 

“estratégias” do poder estatal, transformando a política em biopolítica, por meio da qual 

                                                
53 Essa expressão foi inspirada no título do livro de Wacquant (2001), Os Condenados da Cidade. Neste 
livro, o autor analisa a realidade das comunidades estigmatizadas de dois “países desenvolvidos”, os 
Estados Unidos e a França, apresentando e examinando os pontos comuns e divergentes entre as 
realidades dos guetos norte-americanos e da periferia urbana francesa. A sua reflexão se movimenta por 
três aspectos: o primeiro, explica a formação contemporânea dos guetos afro-americanos (o “Cinturão 
Negro”), à luz das transformações econômicas, políticas e da reorganização racial nos Estados Unidos, 
após os anos 60. Já o segundo realiza uma análise que aponta as semelhanças e diferenças entre os dois 
espaços, os guetos e os bairros desindustrializados franceses (o Cinturão Vermelho). Por fim, realiza, ao 
analisar tais realidades, uma crítica contundente à noção de underclass, muito utilizada entre os 
intelectuais norte-americanos, europeus e alguns brasileiros para analisar o fenômeno da violência e da 
marginalidade. Wacquant adverte que tal noção se constitui em um terreno movediço, pois se inscreve no 
campo da ideologia, portanto não explica a multiplicidade da realidade e nem deve ser aplicada em outro 
contexto social, no caso, europeu.   
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as pessoas são expostas à “vida nua”54, isto é, a uma “vida matável e insacrificável” 

pelo soberano. Em outras palavras, “uma vida residual e irredutível, que deve ser 

excluída e exposta à morte, como tal, sem que nenhum rito e nem sacrifício possam 

resgatá-la” (Agamben, 2002: 107).  

Neste ponto da reflexão, abre-se um parêntese para expor, de forma resumida, o 

conceito de biopolítica: Foucault (1999: 285-286) cunhou esse conceito para designar as 

transformações ocorridas no poder, durante o final do século XVIII e ao longo do século 

XIX. A forma de governar os indivíduos, por técnicas disciplinares (referentes aos 

séculos XVI e XVII), metamorfoseou-se em controle da população, o “conjunto dos 

viventes”. Este controle estabeleceu-se por meio das tecnologias reguladoras, as que 

visavam à gestão da vida (natalidade, mortalidade, alimentação, saúde pública, entre 

outros saberes). Esta nova fase configurou-se, na visão do autor, com a “assunção da 

vida pelo poder, (...) um poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie de 

estatização do biológico.” Sobre a relação dos dois procedimentos de poder que 

marcaram os tempos modernos, o autor observa que  

(...) o elemento que vai circular entre o disciplinar e o regulamentador, 
que vai se aplicar, da mesma forma, ao corpo e à população, que 
permite a um só tempo controlar a ordem disciplinar do corpo e os 
acontecimentos aleatórios de uma multiplicidade biológica, esse 
elemento que circula entre um e outro é a ‘norma’. (...) A sociedade de 
normalização é uma sociedade em que se cruzam (...) a norma da 
disciplina e a norma da regulamentação. (...) o poder, no século XIX, 
incumbiu-se da vida, (...) ele conseguiu cobrir toda superfície que se 
estende do orgânico ao biológico, do corpo à população, mediante o 
jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma parte, e das 
tecnologias de regulamentação, da outra (Idem: 302).   

                                                
54 O termo “vida nua” (zoé), em Agamben (2002:9-12), origina-se dos gregos clássicos e significava o 
“simples fato de viver comum a todos os seres (animais, homens ou deuses), [distinta da vida qualificada 
(bío)], que indicava a forma ou a maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo.” Nesta linha 
de pensamento, o autor, parafraseando Foucault, sublinha que “o ingresso da zoé na esfera da pólis, a 
politização da vida nua como tal constitui o evento decisivo da modernidade, que assinala uma 
transformação radical das categorias político-filosóficas do pensamento clássico.” Em outras palavras, a 
“vida nua” torna-se a forma dominante da política nos tempos modernos.  
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Para construir suas reflexões sobre a política ocidental, Agamben apóia-se em 

uma figura do direito romano arcaico, o homo sacer. Essa figura jurídica estava 

relacionada à pessoa que era banida dos espaços sagrado, profano e jurídico, por ter 

cometido um crime hediondo, não podendo ser sacrificada sob nenhum aspecto, nem 

religioso, nem político ou jurídico. No entanto, sendo sacro, era submetido a uma 

“morte insancionável, podendo ser morta por qualquer um, na medida em que sua morte 

não representava nenhum crime” (Agamben, 2002: 89- 91). 

É neste ponto da análise que o autor situa a relação entre o homo sacer e o 

soberano55, tentando, por meio de uma articulação conceitual de diversas matrizes 

teóricas, entender a violência generalizada do soberano. Como assinala o autor:   

Aquilo que define a condição do homo sacer (...) é o caráter particular 
da dupla exclusão em que se encontra preso e da violência à qual se 
encontra exposto. Esta violência – a morte insancionável que qualquer 
um pode cometer em relação a ele –  não é sacrificável nem como 
sacrifício e nem como homicídio. [Essa situação] mantém-se 
unicamente em uma relação de exceção, [em que] a decisão soberana, 
que suspende a lei no estado de exceção, (...) implica nele a vida nua 
(Agamben, op.cit: 90-91).   

Portanto, a figura jurídica do homo sacer representa uma situação inscrita além 

do “direito penal e do sacrifício religioso”, configurando-se como uma exceção, pois é o 

soberano que determina a “insacrificável matabilidade do homo sacer”. Ou seja, “a 

vida, enquanto exclusão inclusiva, serve como referente à decisão soberana. Sacra a 

vida é apenas na medida em que está presa à exceção soberana” (Idem: 92).  

A exceção é uma espécie de exclusão. Ela é um caso singular, que é 
excluído da norma geral. Mas o que caracteriza propriamente a 
exclusão é que aquilo que é excluído não está por causa disto, 
absolutamente fora de relação com a norma; ao contrário, esta se 
mantém em relação com aquela na forma da suspensão. A norma se 
aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se desta. O estado de 

                                                
55 Segundo Agamben (2002: 25), o soberano é aquele que carrega em si um paradoxo, pois ele está, ”ao 
mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico (...), tendo o poder legal de suspender a validade da 
lei, coloca-se legalmente fora da lei.” O soberano possui o poder de decidir entre a validade da lei e sua 
suspensão, em uma determinada situação.        
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exceção não é, portanto, o caos que precede a ordem, mas a situação 
que resulta da sua suspensão (Ibidem:25). 

Desse modo, ainda nos termos de Agamben, a exceção é a estrutura da 

soberania. Portanto, este não é um conceito exclusivamente jurídico, “nem uma potência 

exterior ao direito (Schmitt), nem a norma suprema do ordenamento jurídico (Kelsen): 

ela é a estrutura originária na qual o direito se refere à vida e a inclui através da sua 

própria suspensão” (Agamben op.cit: 35).    

O estado de exceção evidencia-se nas postulações de Agamben, quando o autor 

analisa, na trilha de Hannah Arendt, a estrutura jurídico-política do campo de 

concentração. “Os campos nasceram não do direito prisional, mas do estado de exceção 

e da lei marcial e passaram a vigorar normalmente, isto é, o campo é o espaço que se 

abre quando o estado de exceção começa a tornar-se a regra” (Agamben op.cit:175).  

O autor continua seu raciocínio, afirmando: 

Quem entrava no campo [de concentração] movia-se em uma zona de 
indistinção entre o externo e interno, exceção e regra, lícito e ilícito, 
na qual os próprios conceitos de direito subjetivo e de proteção 
jurídica não faziam mais sentido; além disso, se era um hebreu, ele já 
tinha sido privado, pelas leis de Nuremberg, dos seus direitos de 
cidadão, e, posteriormente, no momento da “solução final”, 
completamente desnacionalizado. Na medida em que os seus 
habitantes foram despojados de todo estatuto político e reduzido 
integralmente à vida nua, o campo também é o mais absoluto espaço 
biopolítico que jamais tenha sido realizado, no qual o poder não tem 
diante de si senão a pura vida sem qualquer mediação. Por isso o 
campo é o próprio paradigma do espaço político no ponto em que a 
política torna-se biopolítica e o homo sacer se confunde virtualmente 
com o cidadão (Idem:177- 178)    

As postulações de Agamben, aqui brevemente apresentadas, permitem olhar, 

como já mencionado, para a situação de milhares de pessoas que, em virtude do ajuste 

econômico, sob a égide do neoliberalismo e seus correlatos, estão despojados dos 

direitos e cujas vidas, para usar os termos do autor, podem ser “exposta[s] como tal a 

uma violência sem precedentes”. São submetidas a uma miríade de “exclusões” (de 
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emprego, de moradia, de transporte, de lazer, de saúde, de segurança, entre outros) e 

entremeadas pela violência sem limite, condições tais que tendem a possibilitar uma 

“vida matável e insacrificável”, cuja “morte” se torna banalizada e naturalizada, em 

nome desse crescimento econômico. 

Oliveira, em um artigo analisado anteriormente, também oferece uma via teórica 

para se entender esse cenário, denominado pelo autor como a “era de indeterminação”:  

Daí que a financeirização freqüentemente redunde em estagnação da 
produção material e destruição do aparato produtivo, assumindo na 
periferia os tons dramáticos. Freqüentemente, pois, essa pós-
modernidade regride a procedimentos primários, como os que se 
passam nas favelas e nos territórios habitados pela imensa pobreza: 
são relações afetivas primárias, familiar que ocupam o lugar do não-
contrato, abrindo o passo a todas as formas de violência primária, 
assim como também às solidariedades que poderíamos chamar, como 
Durkheim, mecânicas. Mais intrigante ainda: a violência gesta-se nas 
dobras da solidariedade (Oliveira,2003e:206). 

Neste caso, tais reflexões oferecem subsídios para se pensar nas crianças e 

adolescentes em situação de risco que, no caso brasileiro, e em outros países, são 

transformados em “seres descartáveis”, “destituídos de seus direitos”, da “proteção do 

Estado” e condenados a uma vida de “sofrimento” em plena vigência democrática. 56    

Por esse mesmo registro, Oliveira assinala que o receituário neoliberal 

intensificou um “permanente estado de exceção”: 

Um Estado de Exceção. Todas as políticas do Estado são de exceção: 
bolsa-família, por reconhecer que o salário é insuficiente, mas não 
pode ser aumentado; vale-gás, por reconhecer que o gás de cozinha é 
insubstituível, mas não se tem dinheiro para comprá-lo; bolsa-escola, 
para melhorar o salário insuficiente e lograr evitar a evasão escolar, 
que ao mesmo tempo pode punir o pai que não manda o filho à escola; 
fome-zero por reconhecer que não se pode zerar a fome. Vale-
transporte já vem de longe. E o salário mínimo não pode aumentar 
porque arromba as contas da Previdência.57 

                                                
56 Retomaremos esta discussão mais adiante, a partir de elementos da pesquisa empírica. 
57 Trecho da conferência proferida por Francisco de Oliveira, “O Capital contra a Democracia”, durante 
abertura do Seminário “Os Sentidos da Democracia e da Participação”, em 1º de julho de 2004. Evento 
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O neoliberalismo teve e tem conseqüências devastadoras para a restrição dos 

espaços públicos, no sentido empregado por Hannah Arendt. Nesse contexto, 

recorrendo novamente a Francisco de Oliveira (1999a: 80), em um artigo que analisa o 

processo de “privatização do público, destituição da fala e anulação da política” no 

contexto neoliberal, é importante reter que “houve a anulação da fala e, 

conseqüentemente, a destruição da política, com o consenso imposto, tal como nas 

ditaduras”. Os direitos conquistados transformaram-se em vilões da estabilidade 

econômica, e os serviços públicos (educação, habitação, saúde, etc.) passaram a ser 

encarados como obsoletos e ineficientes, causadores das crises econômicas (Oliveira, 

1998a).   

Nesses termos, a expansão capitalista, no Brasil, realizou-se em um país 

periférico, que desenvolveu sua economia pela junção de uma modernização industrial e 

urbana e o autoritarismo político. A articulação desses dois aspectos promoveu um 

crescimento de riqueza de acordo com os interesses das classes dominantes e dos 

oligopólios internacionais. A modernização brasileira aconteceu, aludindo-se ao 

conceito de Gramsci, pela “via passiva”,58 que se deu de “cima para baixo”, tendo o 

autoritarismo como a alavanca do desenvolvimento, conforme sublinhou Oliveira 

(2003b: 37), em outro artigo: 

Entendamo-nos a respeito do significado dessa controversa expressão 
[via passiva], que vem de Gramsci, evidentemente: trata-se de pensar 

                                                                                                                                          
promovido pelo Instituto Pólis. Esse artigo está disponível no site: www.polis.org.br. Acesso em: 
15/10/2004. 
58 Antônio Gramsci, ao analisar a formação e o desenvolvimento da nação e do Estado moderno na Itália 
– Risorgimento –, ampliou o conceito de “revolução passiva” criado por Vincenzo Cuoco. Como bem 
esclarece Gramsci: “Vincenzo Cuoco chamou de revolução passiva a revolução ocorrida na Itália, como 
conseqüência imediata das guerras napoleônicas. O conceito de revolução passiva me parece exato não só 
para a Itália, mas também para os outros países que modernizaram o Estado através de uma série de 
reformas ou de guerras nacionais, sem passar pela revolução política tipo radical-jacobino” (Gramsci, 
2002:209-210), ou seja, “uma revolução sem revolução” (Idem: 63). Alguns teóricos brasileiros, 
ancorados no conceito de revolução passiva, engendraram, de maneira distinta, chaves interpretativas para 
se entender a realidade brasileira. Nesse sentido, destacam-se aqui os trabalhos de Vianna (1997), 
Coutinho (1984), Oliveira (2003a e 2003b), Dantas Neto (2003 e 2004), entre outros. 
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a expansão capitalista na periferia contraditoriamente sem mercado, 
pela via autoritária de uma fortíssima coerção estatal. 

Na linha desse conceito, o desenvolvimento econômico, político e social 

ocorrido no Brasil, assentado em uma “modernização conservadora”59, promoveu uma 

“abissal desigualdade social” (Oliveira, 1999a), que se amalgamou ao legado histórico e 

teceu uma sociabilidade pautada no predomínio dos interesses privados, em detrimento 

dos interesses públicos. Desse modo, os interesses das classes dominantes corroem os 

espaços públicos, ou seja, privatizando-os, a fim de criar as condições propícias à 

reprodução do capital.  

À luz das reflexões acima destacadas, assinala-se que o receituário neoliberal 

encontra um estuário favorável diante do “permanente estado de exceção” para se 

efetivar e instituir medidas autoritárias, excludentes e conservadoras, dentro das normas 

jurídicas estabelecidas pela Constituição Federal. Portanto, os últimos governos 

brasileiros, atrelados aos interesses das classes dominantes e dos organismos 

transnacionais (Bird, FMI, etc.), propiciaram o crescimento econômico, por meio de 

uma política monetária que favoreceu o capitalismo financeiro.  

Essa “conjuntura de indeterminação” configura para o autor (Oliveira, 2003e: 

200) como uma realidade em que:  

                                                
59 Além de Florestan Fernandes, outros autores utilizaram este termo para expressar o processo de 
modernização econômica, política, cultural e social ocorrido no país, alicerçado nos traços autoritários 
das classes dominantes. Nesse processo, segundo Fernandes, não houve confronto estrutural entre a 
burguesia e a oligarquia – o velho e o novo se fundiram. Os conflitos de interesses foram pontuais e se 
acomodaram “dentro da ordem”. Já para Dantas, a noção de “modernização conservadora” foi 
desenvolvida por Moore Jr, a partir das evidencias históricas da modernização implantada em países, 
como: Alemanha, Itália e Japão. Essa noção significa “uma transformação pelo alto” e “uma revolução 
vinda de cima”, em que “o processo de mudança social, politicamente orientado, é conduzido por uma 
autoridade política que, compensando a fraqueza relativa de uma burguesia incapaz de hegemonia, 
reprime ou se antecipa à ação de grupos contestatórios, compatibilizando interesses e valores de elites 
modernizantes e de grupos sociais conservadores, deslocados da velha ordem” (Dantas Neto, 2004:25). 
Em outro texto, Francisco de Oliveira (2003a: 131) utiliza a expressão “modernização conservadora” para 
designar que a “revolução produtiva, ocorrida no Brasil, foi sem revolução burguesa, em que o “caráter 
produtivo do atraso” serviu de base para a “expansão capitalista”. Nesse sentido, pode-se intuir que a 
mesma expressão, tanto adotada e adaptada por Dantas Neto como utilizada por Oliveira, converge com o 
conceito de “revolução passiva” de Gramsci e com as reflexões de Florestan Fernandes. Constitui, assim, 
uma chave interpretativa para se entenderem as peculiaridades brasileiras, que ao efetivar mudanças na 
estrutura, preservou os traços econômicos e políticos do seu passado histórico.     
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Há uma forte privatização, no sentido arendtiano: os indivíduos são 
jogados aos seus espaços privados, à solidão, à insegurança, 
decorrente exatamente da privação do espaço público e da alteridade. 
A esfera pública é sempre uma suspensão do Estado hobbesiano: sua 
dissolução significa a volta aos conflitos primitivos, em que o objetivo 
é eliminar o inimigo. Quando se trata do capitalismo contemporâneo, 
então, é o retorno à lei da força bruta. Não pode haver “política”, nem 
polícia: há apenas administração.  

A respeito desse contexto político, Telles (2006c:187), em artigo já citado, 

referenciada em Oliveira, assegura: 

É “a administração da exceção”, diz [Oliveira], Juntando pontos e 
linhas, o que vai se enunciando no cenário [de indeterminações] 
desenhado [pelo autor], é o estilhaçamento disso que vem sendo 
celebrado como “sociedade civil organizada”, sob o impacto desse 
duplo desmanche, por cima e por baixo, a rigor, modulações de um 
mesmo movimento pelo qual a autonomização dos mercados em 
tempos de financeirização da economia e “revolução molecular-
digital” desfaz relações mercantis do contrato, ao mesmo tempo em 
que retira autonomia do Estado – “o Estado se funcionaliza como 
máquina de arrecadação para tomar o excedente disponível para o 
capital”. Quanto às políticas sociais desconectadas (e impotentes para 
tanto) de um projeto de mudar a distribuição de renda, “transformam-
se em anti-políticas de funcionalização da pobreza”. O que antes era 
percebido como exceção, singularidade de movimento histórico que, 
esperava-se, haveria de alcançar algum patamar de normalidade, 
transforma-se em regra – as desigualdades abissais, a pobreza urbana 
o desemprego, o “trabalho sem forma” das multidões de ambulantes 
que ocupam os espaços da cidade, tudo isso está aí para ficar. 

Desse modo, parece que esse processo de “desmanche”, marcado pela 

substituição dos programas e políticas sociais – construídos ao longo da “era de 

invenções” – pela “funcionalização da pobreza”, acontece em muitos municípios 

brasileiros, pois, como afirma Telles, utilizando as palavras de Oliveira, “as cidades são 

os lugares por excelência dessas exceções, e o conjunto delas é a administração da 

exceção” (Idem).   

Realmente, é nos municípios que se delineiam os efeitos perversos desse 

processo de “esfacelamento dos direitos” e se manifestam as “abissais desigualdades 

sociais”, e onde boa parte dos seus habitantes busca sobreviver em meio às condições 

precárias de sobrevivência, as que estimulam tecer situações, no sentido empregado por 
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Oliveira, de “vulnerabilidade social”, perfiladas nas “urgências imediatas da vida”, 

levando as pessoas a viverem em uma situação de ausência dos direitos, que se traduz 

em uma violência sem limite.  

Valendo-nos dessas reflexões, pretende-se no presente trabalho desvelar o 

dilema, forjado na trajetória da pesquisa: o governo municipal de Vitória da Conquista, 

liderado pelo PT, há dois quadriênios (1997-2001 e 2001-2005), concilia as inovações 

políticas, assentadas na participação popular – marca da administração local –, com “a 

política de funcionalização da pobreza”, ditada pela ideologia neoliberal. Portanto, 

paradoxalmente, o município, inserido em uma “conjuntura de indeterminação”, na qual 

campeia um “processo de despolitização”, tece um cenário em que crianças e 

adolescentes vítimas da prostituição infanto-juvenil e do tráfico de drogas, encenam 

suas “vidas matáveis”.   

No capítulo seguinte, pois, serão apresentadas e analisadas, por meio dos dados 

quantitativos e qualitativos, as duas situações de risco – prostituição infanto-juvenil e o 

envolvimento no tráfico de drogas – vivenciadas pelas crianças e pelos adolescentes do 

município de Vitória da Conquista. Tal realidade trágica se situa de forma contrária aos 

direitos apregoados no ECA e na Constituição Federal.  
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CAPÍTULO 2 
 
 

“VIDAS EM RISCO”: A NEGAÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO 

INFANTO-JUVENIL 

 
  

O agravamento da violência contra a população infanto-juvenil, analisado 

anteriormente, é uma das conseqüências do ajuste econômico ocorrido no país. A 

conjugação da desigualdade econômica, acentuada nos últimos anos pelo 

neoliberalismo, com uma cultura política, erigida ao longo da formação histórica do país 

que persiste em projetar seus traços no presente, delineia um processo de negação quase 

permanente dos direitos, ensejando, assim, um grupo social de “vulneráveis”, ou 

“descartáveis” que, segundo as análises de Loic Wacquant (2001), estão condenados a 

uma “vida de riscos”. Essas crianças e esses adolescentes experimentam em seu 

cotidiano várias formas e manifestações de violência, que vão desde a violência no 

âmbito doméstico à violência estrutural, sem acesso às condições elementares de 

sobrevivência (alimentação, saúde, moradia, educação, transporte, lazer, entre outras). 

Segundo o Unicef, com base no Censo 2000 do IBGE, crianças e adolescentes 

representam 61 milhões de habitantes, o que significa 35,9% da população brasileira. 

Deste universo, a maioria possui uma vivência marcada pela desigualdade social e 

econômica, cuja falta de políticas públicas, por parte do Estado, agrava ainda mais as 

diversas situações de violência (Silva e Silva, 2005).  

O exemplo dessa realidade trágica, após 16 anos de existência do Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA reside em que o Estado, nas suas três esferas (federal, 

estadual e municipal), não implantou, ou o fez de forma restrita, políticas de atenção 

integral às crianças e aos adolescentes. Em vez disso, oferece a esse contingente 
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populacional o descaso, a negligência, o espancamento, a tortura, as agressões físicas e 

até a morte.60 Desta forma, uma grande parcela da população infanto-juvenil, oriunda 

das classes subalternas, convive em uma realidade insustentável para sua própria 

condição humana. Tal realidade é tecida no local, o município. É nele que crianças e 

adolescentes em situação de risco encaram cotidianamente as agressões físicas e 

psicológicas, o abuso e a exploração sexual, a violência do aparato policial, os 

homicídios, as chacinas, entre outros. 

Alguns dados mais gerais se impõem a título da demarcação deste quadro, tendo 

em vista, como assinalávamos na introdução desta tese, o fato de Vitória da Conquista 

ser um pólo regional de destaque econômico, e a terceira maior cidade do Estado da 

Bahia. 

Nesta direção, o município não foge à realidade comum do Nordeste do Brasil, 

quanto à renda média de sua população. Conforme dados do IBGE de 2000, “66,1% dos 

responsáveis pelo domicílio tinham um rendimento nominal mensal de até três salários 

mínimos, sendo que 37,1% dessas pessoas recebiam até um salário mínimo mensal”. 

                                                
60 Um exemplo típico da violência perpetrada pelo Estado contra essa população é o grande número de 
casos de denúncias de tortura em unidades da instituição socioeducativa para adolescentes, como a Febem 
de São Paulo. No Estado de São Paulo, a Promotoria de Justiça da Vara da Infância e Juventude da cidade 
de São Paulo organizou, nos últimos anos (1999-2004), um vasto material que apresenta indícios da 
prática de tortura, maus tratos e abuso sexual nas unidades da Febem. Entre o material coletado, existem 
vídeos que registram imagens de jovens que tiveram seus braços, pernas, cabeças e dentes quebrados por 
pauladas, barra de ferro, correntes, socos, etc.; as nádegas queimadas por cigarro ou rojões, entre outras 
mazelas. As cenas dos vídeos expressam a brutalidade e a crueldade sofridas pelos adolescentes que estão 
sob a custódia do Estado. Segundo o Dossiê Febem, elaborado pela Agência Carta Maior, os trinta anos 
de existência da Febem em São Paulo são marcados por maus tratos, abuso de poder, estupros, agressões 
físicas e torturas a que foram submetidos os jovens internos. As primeiras denúncias dessa situação 
ocorreram em 1977 e, desde então, inúmeros relatórios, dossiês, documentários, matérias jornalísticas, 
livros, debates sobre o tema foram produzidos pela mídia, organizações ligadas aos direitos humanos, 
Promotoria, universidades, a Anistia Internacional, Unicef, ONU, UNESCO, entre outros. Poucas 
mudanças ocorreram na estrutura da instituição, tornando-se um círculo vicioso de violência. A referida 
instituição foi fundada em 12/12/1973. Conforme:o Dossiê FEBEM, disponível no site:  
http://agenciacartamaior.uol.com.br/esp_febem.asp. Acesso em 18 de novembro de 2004. Essa violência 
de que os internos da Febem foram vítimas, gerou alguns trabalhos acadêmicos. Conferir Violante (1989), 
Edmundo (1987), Adorno (1993), Kosminsky (1993), entre outros. O próprio pesquisador assistiu aos 
vídeos citados, por ocasião do Seminário Interdisciplinar Violência, Cultura e Metodologias de 
Intervenção: a experiência cubana na área da criança e adolescente, realizado pela PUC-SP, nos dias 3 e 
4 de novembro de 2004.   
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Outra pesquisa com base em dados estatísticos da PNAD/IBGE − o Mapa da Fome 

(2000), da Fundação Getúlio Vargas, aponta para “50,1% da população do município de 

Vitória da Conquista vivendo abaixo da linha da pobreza em 1999, ou seja, com uma 

renda familiar inferior a R$ 79,00 mensais”. 61  

Já os dados do IPEA demonstram que, em 2000, os “10% das pessoas mais ricas 

detinham 52,6% da renda, contra 49,4% em 1991, e que 41,8% da população vivia 

abaixo da linha de pobreza (a renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50 

correspondente à metade do salário mínimo vigente naquele período)”. Outra pesquisa 

assinala que “a renda média per capita do município era de R$ 204,90 por mês” 

(Projeto Municipal Habitar Brasil, 2001). Nesta mesma fonte, com base em dados da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), do Governo do 

Estado da Bahia, utilizando indicadores de saúde, de educação, renda das famílias e 

oferta de serviços básicos, classificou-se, de acordo com o Índice de Desenvolvimento 

Social − IDS, Vitória da Conquista como cupando o 20º lugar no ranking dos 415 

municípios baianos. Ainda neste mesmo estudo, a cidade ocupa o 12º lugar na 

classificação relativa ao Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE= 49,64). Portanto, 

do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico, Vitória da Conquista ocupa 

posições bastante distintas e inferiores à sua importância no Estado de acordo com o 

tamanho da população (é a 3ª maior da Bahia) (Projeto Municipal Habitar Brasil, 2001). 

O levantamento do emprego formal no município de Vitória da Conquista, 

realizado pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do 

Ministério do Trabalho, aponta que, entre 1990 e 2000, “foram criados somente 10.160 

novos postos de trabalho”. Isto representa, pouco mais de mil empregos por ano. Um 

número muito pequeno se comparado à taxa de crescimento populacional do período 

                                                
61 Cf: www. fgv.br. Acessado em 20 de janeiro de 2005. 
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(média de 2,5% ao ano) e à demanda por novas vagas de emprego, estimada em mais de 

quatro mil unidades por ano (CAGED apud, Amaral, 2004: 15). De acordo, ainda, com 

os dados do CAGED, Vitória da Conquista, “em 2000, registrava 24.656 empregos 

formais, sendo 8.816 no setor de serviços, 7.860 no comércio, 3.206 na indústria, 2.198 

na administração pública, 1.251 na construção civil, 1.135 na agropecuária, 50 na 

extração mineral e 138 nos serviços industriais”. Ao se comparar esses números com a 

População Economicamente Ativa do município, percebe-se que uma grande quantidade 

de pessoas não tem acesso ao emprego formal (Caged apud, Amaral, 2004: 16 a 17). 

Neste ambiente, se inserem as crianças e os adolescentes em situação de risco 

pessoal e social da cidade de Vitória da Conquista.  

Novamente, cabe destacar que a cidade não apresenta dados oficiais recentes 

sobre este contingente infanto-juvenil. Dessa forma, tomamos por base dados constantes 

do Programa Sentinela – referido na introdução - que, somados às entrevistas com os 

conselheiros tutelares e com os coordenadores das ONGs, voltadas ao atendimento da 

infância e da adolescência, e os depoimentos das crianças e adolescentes, permitem 

reconstruir e analisar, no presente capítulo, as situações de violência experimentadas por 

esta população, centralizando-se na prostituição infanto-juvenil, e no tráfico de drogas. 
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2.1 A Visibilidade do Universo de Violência Contra Crianças e Adolescentes em 

Vitória da Conquista. 

O Programa Sentinela, criado em 2001, durante segunda gestão de Fernando 

Henrique Cardoso – FHC (1999-2003), sob a coordenação da então Secretaria de Estado 

da Assistência Social – SEAS – do Ministério da Previdência e Ação Social - MPAS, é 

uma ação do governo federal, que tem como objetivo o atendimento especializado às 

crianças e aos adolescentes, vítimas da violência sexual. Esse Programa foi adotado pelo 

município de Vitória da Conquista, mediante parceria com a Secretaria Estadual do 

Trabalho, Assistência Social e Esporte – SETRAS, em novembro de 2001.62  

As ações do Programa Sentinela, associadas ao atendimento do Conselho 

Tutelar, trouxeram à tona as diversas formas e manifestações de violência contra 

crianças e adolescentes, que estavam submersas no cotidiano da cidade. Por isso, 

optamos por examinar os atendimentos registrados no Livro de Ocorrências do 

Programa, durante o período de novembro de 2001 a setembro de 2004. Por meio dessas 

observações, desenvolvemos tabelas que possibilitaram uma aproximação a alguns 

aspectos do tema em questão. 

Naquele período, foram atendidas 627 crianças e adolescentes, sendo 388 do 

sexo feminino, que correspondem a 61,88% do total, e 239 do sexo masculino 

(38,12%). Verificou-se, ainda, a ocorrência por faixa etária: 399 casos eram de crianças 

entre zero e 11 anos, (63,64% do total); e 228 de adolescentes entre 12 e 18 anos, 

(36,36%). E no atendimento às crianças e adolescentes, constataram-se os seguintes 

tipos de violência: 196 casos de abuso sexual (31,26% do total), 43 de exploração 

                                                
62 O Programa Sentinela foi adotado no estado Bahia, em 2001, através da articulação entre a SETRAS e 
a Coordenação Nacional do Programa Sentinela, da SEAS/MPAS. Dessa articulação, o Programa 
Sentinela foi implantado inicialmente em 7 municípios baianos (Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, 
Jequié, Juazeiro, Santo Amaro e Vitória da Conquista). 
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sexual (6,86%), 43 de violência psicológica (6,86%), 117 de casos de negligência 

(18,66%) e 228 de agressão física (36,36%), conforme ilustram as tabelas 1, 2 e 3. 

TABELA 1 
Atendimentos de Crianças e Adolescentes no Programa Sentinela, por sexo.  
Município de Vitória da Conquista. 
Novembro 2001 - setembro de 2004.  

 
Sexo 

 
Números Absolutos % 

Feminino 
 

388 61,88 

Masculino 
 

239 38,12 

Total 627 100,00 
Fonte: Programa Sentinela/PMVC. Elaborada pelo pesquisador 
 
 
 
Tabela 2 — Atendimentos de crianças e adolescentes no Programa Sentinela, por faixa 
etária. 
Município de Vitória da Conquista.  
Novembro de 2001 - outubro de 2004. 
 

 
Sexo 

 
Números Absolutos % 

Feminino 
 

388 61,88 

Masculino 
 

239 38,12 

Total 627 100,00 
Fonte: Programa Sentinela/PMVC. Elaborada pelo pesquisador 
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Tabela 3 — Atendimentos de crianças e adolescentes no Programa Sentinela, por tipo 
de violência.  
Município de Vitória da Conquista.  
Novembro de 2001 - outubro de 2004. 
 

Tipo de Violência 
 

Números Absolutos % 

Abuso Sexual 
 

196 31.26 

Exploração Sexual 
 

43 6,86 

Violência Psicológica 
 

43 6,86 

Negligência 
 

117 18,66 

Agressão Física 
 

228 36,36 

Total 627 100,00 
Fonte: Programa Sentinela/PMVC. Elaborada pelo pesquisador 

 
 

Em geral, os dados apresentados permitem revelar o perfil das vítimas e as 

características da violência praticada contra as crianças e os adolescentes. Como se 

observa, o maior número de atendidos no Programa Sentinela, naquele período, eram 

crianças do sexo feminino. Parece que esse número está relacionado com a incidência 

dos tipos de violência, uma vez que a agressão física e o abuso sexual somam 424 casos 

registrados, que correspondem a 67,62% do total. Esta situação é similar às constatações 

feitas por Helena Silva e Jailson Silva (2005), por meio da análise dos números de 

atendimentos realizados pela Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à 

Infância e à Adolescência – Abrapia63, na cidade do Rio de Janeiro. Os autores 

observaram que as crianças do sexo feminino são as principais vítimas do abuso sexual 

e da agressão física no espaço doméstico.  

Um outro ponto observado nos dados extraídos do Livro de Ocorrências do 

Programa Sentinela, equiparável às constatações dos referidos autores, é a identificação 

                                                
63 Abrapia é uma organização não-governamental, sediada na cidade do Rio de Janeiro, que tem como 
objetivo a defesa e a promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Os resultados da pesquisa 
acima mencionada estão disponíveis no site www.abrapia.org.br. Acessado em 10 de outubro de 2006. 
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do agressor. Os parentes das vítimas, pai, mãe e outros familiares (madrasta, padrasto, 

primo, irmão, tio, tia, avó, avô), são perpetradores da violência doméstica. Somando-se 

as agressões individuais (pai e mãe, separadamente) com as coletivas (pai e mãe juntos), 

o número de casos atendidos no período assinala 366 ocorrências, que correspondem a 

58,37% do total64 (Tabela 4 ). 

 
Tabela 4 — Atendimentos de crianças e adolescentes no Programa Sentinela, por 
agressor. 
Município de Vitória da Conquista.  
Novembro de 2001− outubro de 2004. 
 

Agressor 
 

Números Absolutos % 

Pai 
 

179 28,55 

Mãe 
 

174 27,75 

Pai e Mãe 
 

13 2,07 

Outros Familiares 
 

102 16,27 

Vizinho 
 

24 3,83 

Conhecido 
 

24 3,83 

Estranho 
 

111 17,70 

Total 627 100,00 
Fonte: Programa Sentinela/PMVC. Elaborada pelo pesquisador 

               

Como é possível observar na evidência empírica, a maioria dos casos 

constatados aconteceu no espaço doméstico, tornando-se este espaço um terreno 

insustentável para condição da infância e da adolescência. Por outro lado, não se pode 

considerar os familiares os únicos responsáveis por essa situação de violência.  

De acordo com a coordenação do Programa Sentinela, a moradia de boa parte 

das crianças e dos adolescentes atendidos pelo Programa é precária, geralmente, com 

                                                
64 Neste caso, estão sendo considerados os pais adotivos e os responsáveis das famílias substitutas.  
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apenas um cômodo para alojar uma família extensa. Esse espaço não se configura como 

casa, mas como abrigo, onde vivem pessoas amontoadas, sem nenhuma privacidade.65  

Tal moradia, em geral, está localizada nos bairros, que apresentam um traçado 

precário e sem planejamento urbano, onde as casas se aglomeram e falta infra-estrutura 

(água encanada, pavimentação, saneamento básico e iluminação pública). Em alguns 

casos, há escassez de equipamentos públicos (escolas, hospitais, praças, quadras 

poliesportivas, etc.).  

Segundo o recenseamento do IBGE, em 2000, a população urbana de Vitória da 

Conquista é de 225.545 habitantes – correspondendo a 86% do total da população do 

município –, com 63.552 domicílios, distribuídos em 25 bairros66, regulamentados pela 

Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, e 14 ocupações em áreas impróprias 

(nas encostas, nas proximidades de rodovias, ou em locais suscetíveis às enchentes), 

que, até o momento da pesquisa, não haviam sido reconhecidas ou remanejadas pela 

prefeitura (Alves e Lemos, 2002), conforme ilustra o mapa abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
65 Esse dado baseia-se na informação da coordenadora do Programa Sentinela da cidade de Vitória da 
Conquista, através da entrevista realizada em 10/01/2005. Nessa entrevista, a coordenadora apresentou 
uma radiografia da situação da infância e da adolescência no município, oferecendo uma imagem da 
situação econômica das famílias dos atendidos.  
66 Os 25 bairros existentes na cidade de Vitória da Conquista são os seguintes: Aírton Senna, Alto Maron, 
Bateias, Boa Vista, Brasil, Campinhos, Candeias, Centro, Cruzeiro, Distrito Industrial, Espírito Santo, 
Felícia, Guarani, Henriqueta Prates, Ibirapuera, Jatobá, Jurema, Lagoa das Flores, Nossa Senhora da 
Aparecida, Patagônia, Primavera, Recreio, São Pedro, Universidade e Zabelê.    
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Mapa do Espaço Urbano de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
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De acordo com o Projeto Municipal Habitar Brasil, baseando-se em dados do 

recenseamento do IBGE em 2000, o município de Vitória da Conquista possui 35% das 

vias urbanas pavimentadas e 80% com iluminação. Com relação ao saneamento básico, 

12.836 domicílios não possuem abastecimento de água, ou seja, 20% do total de 

domicílios do município; 41.432 domicílios (65%) não têm esgotamento sanitário 

adequado e 11.051 não têm coleta de lixo, o que corresponde a 17,3% do total (Idem). 

São 18.783 domicílios (30% do total) com infra-estrutura inadequada, com 

“carências de serviços públicos e adensamento excessivo”, localizados em bairros 

periféricos ou empobrecidos, como: Bruno Bacelar, Nossa Senhora Aparecida, 

Pedrinhas, Bela Vista, Santa Cruz, Coveima, Henriqueta Prates, Patagônia, entre outros. 

Trata-se, muitas vezes, de “barracos de papelão cobertos com lona e sem as mínimas 

condições de higiene, domicílios improvisados, moradias precárias e de apenas um 

cômodo para abrigar famílias que, geralmente, são numerosas” (Projeto Municipal 

Habitar Brasil, 2001).       

Parece que nesses bairros existe um número significativo de moradores 

desempregados e/ou exercendo atividades com péssimas condições de trabalho e com 

salários insuficientes para manter a si e aos familiares. Na vida diária dessas pessoas 

trava-se uma luta constante pela sobrevivência em meio às situações de pobreza, 

desemprego e miséria, que configuram um quadro de vulnerabilidade em que as elas se 

tornam vítimas e reprodutoras da violência. Como demonstra Telles (2006a: 21-22), ao 

se referir sobre as regiões periféricas da cidade de São Paulo: 

(...) as trajetórias urbanas, falam, cada qual a seu modo, da história 
recente: a conhecidíssima viração no mercado (e cidade) informal, na 
qual os agenciamentos da vida cotidiana se fazem sempre e a cada 
momento nos limiares do legal e ilegal; o trabalhador regular que foi 
pego em cheio pela dita reestruturação produtiva e que, perdendo os 
pilares do mundo, vai se ajeitando (e se desencontrando) na vida entre 
a família e ajuda de uns e outros; o trabalhador migrante recente (anos 
90) que vê desmoronar, em ato e ao vivo, o sonho de uma vida estável 
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entre o trabalho e a moradia ou, então, os que, em busca e na defesa de 
um lugar no mundo, se lançam em uma militância que, agora, mais do 
que nunca, parece operar num jogo de vida e morte às voltas com 
máfia locais, grileiros e seus matadores, e também a violência-de-
todos-os-dias que vai campeando nesses territórios em disputa e que, 
qual um cupim comendo os andaimes do mundo, vai também se 
incrustando nas tramas da cidade pelas vias dos circuitos ampliados do 
narcotráfico.  

Nessa mesma direção, Vera Telles (2006b), em um artigo recente em que 

dialoga com outros pesquisadores sobre esse tema, estabeleceu algumas “escalas de 

observação” para contribuir com um debate antigo e recorrente nas Ciências Sociais, a 

saber, a relação entre pobreza, violência e criminalidade.  

A autora, referenciada em Zaluar e em sua pesquisa de campo nos bairros 

periféricos de São Paulo, assinala que 

[o tráfico de droga, a partir da década de 90] altera radicalmente as 
características do que é nomeado genericamente de “violência 
urbana”. Mas ao contrário que se supõe, a rota do crime organizado é 
a rota da riqueza, não da pobreza (...). [Nesta direção] simplificando 
muitíssimo, eu diria que a situação de pobreza extrema não é o que vai 
alimentar o tráfico de drogas, mas vai alimentar o nosso conhecido 
clientelismo (...), mesmo que opere sob novas roupagens. A pobreza 
extrema está sujeita à lógica da urgência [contrária] a negociação 
política democrática (Telles 2006b:  107).67 

No entanto, boa parte dos habitantes dos bairros periféricos e das favelas 

vivencia constantemente a violência perpetrada pelo crime organizado, pois, segundo 

Telles (op.cit: 106-107):  

a presença do tráfico nesses espaços afetou a sociabilidade cotidiana 
(...). Em suas ramificações locais, o homem envolvido no crime 
organizado mora nesses bairros, cresceu no pedaço, conhece “todo 
mundo”, participa da sociabilidade local e também do jogo de 
reciprocidades morais do mundo popular. Mas, (...) aos poucos vão-se 
introduzindo no universo popular códigos de lealdade que 
transbordam a “economia moral” local. É isto justamente que pode 
provocar o desconcerto diante de mortes violentas que parecem 
escapar ao código moral costumeiro (...).   

                                                
67 Adiante, retomaremos este tema. 
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Para exemplificar essas transformações, transcrevemos um trecho das análises 

de Zaluar (2004:212), quando a autora afirma: 

Nesse processo, a quadrilha organizada transformou-se num poder 
central em algumas favelas, onde já expulsaram moradores 
incômodos, matam rivais, alteram as redes de sociabilidade e 
interferem nas organizações, ficando a um passo de impor currais 
eleitorais e espalhar o terror. O jogo de futebol, realizado de arma na 
mão e sem a manifestação do juiz, é emblemático dessa situação. Em 
algumas escolas, a interferência na escolha do samba para o desfile 
anula as regras convencionadas e os critérios de justiça anteriormente 
aceitos, que mantinham acessa a disputa, mas não amedrontavam 
concorrentes nem calavam opositores. 

Além destas alterações na “sociabilidade cotidiana e no “jogo de reciprocidades 

morais do mundo popular”, Telles (2006b:108) aponta uma outra dimensão: 

(...) as regras de reciprocidades morais vêm sendo desestabilizadas 
pela presença do tráfico, mas também pela fragilidade dos acertos 
cotidianos entre uns e outros em uma situação na qual a lógica 
mercantil se expande (vide a presença dos grandes equipamentos de 
consumo que hoje compõem a paisagem social da periferia, mesmo as 
mais distantes), ao mesmo tempo em que crescem as legiões dos 
“sobrantes” do mercado de trabalho. [O] jogo das reciprocidades 
morais (...) circula pelas vias de bens mercantis, que dizer, é mediada 
pelo mercado. É isso justamente que pode entrar em combustão.    

As áreas periféricas e empobrecidas das grandes cidades convivem com um 

comércio, “a chamada economia informal”, que, de acordo com a citada autora (op.cit: 

109),  

(...) está conectada a uma rede de intermediários que acionam os 
circuitos da economia globalizada, sejam os circuitos, aliás, também 
globalizados, do comércio de bens ilícitos de proveniências variadas, 
tudo isso misturado com acertos no mais das vezes obscuros com 
fiscais da prefeitura (...) que tentam sem sucesso regular o comércio 
clandestino e o uso irregular dos espaços urbano. 

É neste universo, urdido pelas diversas “relações e situações que se cruzam e 

interagem no local”, que as pessoas despendem todas as forças para sobreviver na 

adversidade, que, segundo a autora, em um outro artigo, transitam nos limiares “entre o 
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lícito e ilícito, o legal e ilegal, entre o formal e informal (...), [e tentam escapar] da dura 

partida entre a ‘morte matada’ e a desfiguração da vida para aqueles que viram ‘pobres-

de-tudo’, [passando] a depender da ajuda de uns e outros, e que se transfiguraram em 

público-alvo dos programas sociais ditos de inserção, os quais, nas palavras de Chico de 

Oliveira, não são mais do que a administração da exceção” (Telles, 2006a: 24). 

Cardia (et.al., 2003: 60-62), ao analisar a violência na região metropolitana de 

São Paulo, com foco no homicídio de jovens entre 16 e 24 anos, do sexo masculino, 

ressalta que “as graves violações dos direitos humanos”, sobrepostas a uma realidade de 

múltiplas carências econômico-sociais, constituem “terreno fértil para que a violência 

prospere”. Nessa perspectiva, a autora não estabelece uma relação casual entre pobreza, 

violência e delinqüência, rechaçando as teses que transformaram pobre em sinônimo de 

delinqüente, ou marginal. No entanto, observa que os habitantes das áreas de maiores 

carências, no caso, “os bairros e distritos censitários da região metropolitana de São 

Paulo”, com seus direitos violados, são grupos sociais potencialmente “mais expostos, 

mais vulneráveis e em situação de risco de serem vítimas potenciais de ocorrências 

fatais”, ou seja, dos homicídios.68  

Nesse sentido, Zaluar (2004:31), baseada em década de pesquisa sobre o 

recrutamento de jovens para o crime organizado no Rio de Janeiro, salienta que a 

desigualdade econômica não deve ser a única explicação para o recrutamento de jovens 

pobres para a criminalidade e para o “crime-negócio”. De acordo com a autora, o 

cientista social deve ficar atento ao associar, de forma linear, pobreza a violência, pois 

afirmar a associação entre pobreza e criminalidade, entre pobreza e 
violência, leva a um claro viés que reforça a discriminação contra os 
pobres, tanto nas instituições encarregadas de reprimir o 
comportamento considerado criminoso, quanto no imaginário da 
população em geral (Zaluar, 2004: 257). 

                                                
68 O referido texto resulta das atividades de pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade 
de São Paulo-NEV-USP. 
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Tanto para Vera Telles (2006a) e Nancy Cardia (et.al., 2003), quanto para Alba 

Zaluar (2004), a miséria e a pobreza não se configuram como as únicas causas da 

violência. São inúmeras as variáveis explicativas (institucionais, políticas, culturais e 

subjetivas) deste fenômeno, que atinge, cada vez mais, a sociedade.  

Além disso, as referidas autoras rechaçam qualquer teoria que considere a 

pobreza como a única explicação da violência, da criminalidade e do crime organizado. 

No entanto, reiteram que as pessoas pertencentes às classes de baixo poder aquisitivo 

estão mais propensas ao fenômeno da violência, por viverem em condições precárias e 

deploráveis e terem seus direitos violados constantemente. 

As formulações de Cardia e Zaluar aproximam-se, em certa medida, das 

reflexões de Roure (1996:78), ao estudar as variadas formas de violência perpetradas 

contra crianças e adolescentes: 

 (...) este tipo de violência [doméstica] encontra-se de forma 
transversal em todas as classes sociais, não respeitando sexo, credo, 
idade e cor. Pais estupram e mantêm relações sexuais com suas filhas 
[e seus filhos] sem que a mulher / mãe reaja, pois seu parceiro se 
constitui chefe da casa. Filhos [e filhas] são espancados, torturados, 
tendo em vista a prática de uma educação autoritária/violenta que 
deverá desde cedo transmitir regras, valores e comportamentos de 
submissão aceitos em nossa sociedade.(...). E neste círculo vicioso as 
pessoas vão se matando, destruindo relações fundamentais para a 
construção do homem enquanto ser digno, cujo bem maior é o direito 
à vida. 

É consenso que a violência no espaço doméstico e as demais formas de violência 

estão relacionadas com as conseqüências econômicas. No entanto, vincular a violência 

apenas ao caráter econômico, não considerando os aspectos culturais e ideológicos, 

revela-se insuficiente para entender este fenômeno. Segundo Roure (1996:77), crianças 

e adolescentes expostos à violência doméstica “pertencem tanto às famílias de baixa 

renda como as de camadas médias e ricas, indiscriminadamente.”  
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Todavia, a sociedade brasileira dispensa um tratamento diferente, dependendo da 

classe social a que pertença a população infanto-juvenil. Assim, crianças e adolescentes 

das classes média e alta se deparam com uma realidade, em que, provavelmente, 

poderão exercer a condição de serem crianças e adolescentes, mesmo não 

desconsiderando que possam vivenciar experiências de violência. Já as crianças e 

adolescentes da população de baixo poder aquisitivo convivem, cotidianamente, com a 

negação da infância e da adolescência, ou seja, não são encaradas como pessoas em 

condição peculiar de desenvolvimento e detentoras de direitos.69  

As desigualdades sociais, amalgamadas, no sentido empregado por Chauí, ao 

“autoritarismo social”, moldam uma sociabilidade em que as pessoas tendem a produzir 

variadas formas e manifestações de violência, as mesmas que as vitimizam. Dentro 

dessas circunstâncias históricas, os sujeitos empregam em suas relações interfamiliares 

e interpessoais, no espaço do trabalho e no ambiente da rua, a linguagem da agressão e 

da força. 

Neste raciocínio, a sociedade brasileira é autoritária, pois possui traços 

socioculturais, urdidos historicamente, que (...) se repetem em toda as esferas da vida 

social, da família ao Estado, passando pelas relações de trabalho, pela escola e pela 

cultura (Chauí, 1998:11). 

Portanto, na trilha desta chave interpretativa, sublinha-se que a família absorve e 

retroalimenta as relações de mando-obediência e a estrutura hierárquica presentes nos 

diversos contextos sociais. No universo doméstico e íntimo, manifesta-se o 

autoritarismo do “pátrio poder”, a ideologia “machista” e a de idade, as concepções 

educativas, baseadas em castigos físicos, configurando-se em um convívio familiar que 

                                                
69 É importante frisar que como o foco de análise desta tese está em torno das crianças e dos adolescentes 
em situação de risco, oriundas das classes de baixo poder aquisitivo, não nos detivemos em pesquisar as 
oriundas das classes média e alta, mesmo sabendo que esses sujeitos, conforme foi assinalado por Roure 
(1996), são também potenciais vítimas. 
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pode ser marcado pelas práticas de violência. Como se pode atestar pelo relato da 

coordenação do Programa Sentinela, que ao tentar explicar as causas da violência 

doméstica em Vitória da Conquista, sublinha: 

(...) a gente percebe nos atendimentos do Programa que o alto índice 

de violência doméstica está relacionada também com a cultura (...). O 

pai e a mãe sentem-se donos dos seus filhos e podem se dispor deles 

da forma que acharem convenientes. Então, tanto a violência física 

quanto a violência sexual no espaço doméstico são originários desse 

exercício de poder. Os pais nos afirmam: “é meu filho e eu posso fazer 

dele o que quiser” (...). Na visão de alguns pais, eles têm direito de 

iniciar a vida sexual das filhas. Alguns agressores se sentem dono das 

filhas e querem ser o primeiro. Muitos acham que sendo o pai a iniciar 

o cuidado será maior. Eles encaram esta violência até como uma 

forma de cuidado (...).  Já a agressão física, muitas vezes, acontece 

dentro desta visão de achar que a criança pode ser espancada quando 

não obedece ao adulto (Coordenadora do Programa Sentinela de 

Vitória da Conquista). 70  

Este relato nos leva a pensar que essas pessoas, cujas vivências estão marcadas 

pelas péssimas e deploráveis condições de sobrevivência, esquecidas por um Estado 

omisso ou ausente e, muitas vezes, violento, urdem uma sociabilidade em que a 

violência se torna naturalizada e banalizada. Em meio a essa realidade, as crianças e os 

adolescentes tendem a ser vítimas potenciais da violência doméstica, pois a junção de 

um contexto de extrema desigualdade com o esvaziamento da dimensão pública enseja 

um “círculo vicioso de violência” (Roure, 1996) que menospreza as práticas de 

negociação e diálogo. 

Nesse contexto de tragédias, viceja-se uma realidade em que crianças e 

adolescentes, pertencentes às classes dominadas, são impelidos a contribuir ou gerar as 

                                                
70 Entrevista cedida em 10 de janeiro de 2005, na Sede do Programa Sentinela, do Município de Vitória 
da Conquista. 
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condições de sobrevivência do grupo familiar, em cotidianos marcados por um processo 

de violação constante dos direitos. Esta situação inscreve na sociedade uma concepção 

distinta para as crianças e os adolescentes em situação de risco. Portanto, conforme já 

expusemos, parece certo afirmar que a violência se manifesta de maneira diferenciada 

entre a população infanto-juvenil.  

Diante do exposto, retomando o percurso de análise do Livro de Ocorrências do 

Programa Sentinela do município de Vitória da Conquista, faz-se necessário aqui uma 

distinção conceitual dos dois tipos de violência sexual identificados nesta pesquisa. Para 

tanto, recorre-se ao estudo realizado pelo Centro de Referência, Estudos e Ações sobre 

Crianças e Adolescentes – CECRIA71. As pesquisadoras Eva Faleiros e Josete Campos 

(1999:11-17) dividem a violência sexual contra a infância e a adolescência em dois 

grupos distintos − abuso sexual e exploração sexual −, que se relacionam.72 Quanto ao 

abuso sexual, trata-se de uma violência no interior dos relacionamentos intrafamiliares e 

extrafamiliares e pode ser incestuoso, quando o violentador é integrante da família (pai, 

mãe, avós, tios, irmãos, padrasto, madrasta, cunhados)73, e não-incestuoso, quando 

pessoas conhecidas das crianças e dos adolescentes cometem a violação sexual.  

Nesta relação, há distintos graus de intimidade, podendo ocorrer com amigos, 

vizinhos, religiosos, comerciantes do bairro, profissionais, professores, etc. Também 

pessoas pedófilas podem provocar esse tipo de violência, sozinhas, em dupla ou em 

redes (como a Internet), utilizando a sedução, o convencimento e se apresentando como 

“amigos” das vítimas (Faleiros e Campos, 1999).  

As referidas autoras destacam as seguintes características do abuso sexual:   

                                                
71 O Cecria é uma organização não-governamental que elabora e coordena projetos de pesquisa regionais 
e nacionais, sediada em Brasília. 
72 Pesquisa disponível no site: http://www.cecria.org.br/pub/pub.htm. Acesso em 2 de novembro de 2004. 
73 Cabe ressaltar que a família não é apenas a consangüínea, mas existem famílias adotivas e substitutas. 
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- a expressão de fantasias, desejos e pulsões incontroláveis e 
compulsivas do violentador, que impõe seus desejos à vítima;  
- a atuação de impulso sexual, envolvendo crianças e adolescentes; 
- exigem a participação de pessoas, em desenvolvimento [crianças e 
adolescentes], sem [ou com] seu consentimento; 
- provocam danos físicos, psicológicos e sociais às vítimas, com 
graves seqüelas por toda a vida;  
- ocorrem num contexto de dominação, no qual o violentado encontra-
se subjugado ao violentador, sem condições de opor-se; 
- acarretam complicações legais (Faleiros e Campos, 1999:12). 

Nessa linha, a coordenadora do Programa Sentinela, do município de Vitória da 

Conquista, apresenta a visão conceitual sobre abuso sexual que os técnicos do Programa 

adotam no seu trabalho: 

No abuso sexual pode acontecer a relação sexual, a conjunção carnal, 

mas também pode ser um toque, uma manipulação do órgão sexual, 

beijos na boca, um sentar no colo, etc. É claro que não quero afirmar 

que nenhum homem não possa colocar uma criança ou um adolescente 

no colo, não é isso. Mas o que é avaliado é a intenção dele ao colocar 

essa criança ou esse adolescente no colo (...). O abuso é qualquer 

toque que estimule a libido. Quando há a relação sexual, a conjunção 

carnal, configura-se como estupro. Portanto, o estupro, a relação 

sexual concretizada, e a não existência da conjunção carnal estão 

inseridos na categoria abuso sexual. Dessa maneira, o Programa 

Sentinela caracteriza os dois como abuso sexual.74 

Já a exploração sexual refere-se às relações de caráter comercial, em que 

“crianças e adolescentes são utilizados como mão-de-obra nas diversas atividades 

sexuais (prostituição em bordéis, turismo sexual, shows eróticos, call girls, participação 

em fotos, vídeos, filmes pornográficos, produção e comércio de objetos sexuais, entre 

outros)”. Nesse trabalho, “as vítimas são exploradas, pois produzem lucro para os 

aliciadores, proprietários dos estabelecimentos ou da indústria sexual, etc” (Faleiros e 

Campos, 1999:12). 

                                                
74 Entrevista cedida em 10 de janeiro de 2005, na Sede do Programa Sentinela, do Município de Vitória 
da Conquista. 
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Muitas vezes, a exploração sexual comercial está vinculada ao cárcere privado,  

em que crianças e adolescentes são “escravos de dívidas”. As dívidas são contraídas no 

dia-a-dia e os proprietários cobram preços exorbitantes de tudo que as adolescentes 

consomem: moradia, alimentação, transporte, vestuário, produtos de limpeza, quartos 

utilizados para as práticas sexuais e preservativos.  

Faleiros e Campos (1999: 21-23) apontam três formas de trabalho presentes no 

mercado sexual infanto-juvenil: o formal, o informal e o escravo, que não são 

excludentes entre si, mas têm características distintas, conforme podemos observar no 

trecho:    

- trata-se, em todas as situações analisadas de um comércio, porém:  
formal no mercado do sexo, e informal nos contratos sexuais 
autônomos; 
- trata-se de um trabalho: no mercado do sexo (indústria e comércio 
sexual) encontra-se o trabalho formal, que gera lucro e que se 
caracteriza como exploração. Em situações de extrema exploração, 
como na prostituição em bordéis principalmente no Norte do país, no 
tráfico e em certa produção pornográfica cruel e mesmo necrófila, há 
trabalho escravo.  - em atividades no mercado informal do sexo, sem 
vínculo empregatício, principalmente a de prostituição, trata-se de 
trabalho autônomo (...) (grifo das autoras). 

As autoras complementam o seu raciocínio, quando sintetizam os aspectos gerais 

da violência sexual (abuso e exploração): 

- o envolvimento de criança ou adolescente em atividades de caráter 
sexual, por parte de pessoa dotada de autoridade e poder; 

- uma relação de poder entre desiguais: o violentador, além de ter mais 
idade, é maior e mais forte (em tamanho e força) do que o violentado; 
é dotado de ascendência e/ou autoridade reconhecidas; possui treino 
no exercício do poder e acesso aos recursos sociais e econômicos que 
o habilitam para tal exercício; 

- uma relação de poder, na qual a pessoa com mais poder (o 
violentador) aproveita-se do violentado e tira vantagens da relação de 
violência, ou seja, prazer sexual, dominação do outro, sadismo e lucro; 

- uma relação de dominação, ou seja, de poder do dominador de 
realizar seus interesses e objetivos e de grande dificuldade do 
dominado de reagir; 
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- uma relação assimétrica de gênero e de idade, envolvendo, na grande 
maioria dos casos, homens adultos e crianças e adolescentes do sexo 
feminino;75 

- uma violação dos direitos da pessoa humana e da pessoa em 
processo de desenvolvimento; direitos à integridade física e 
psicológica, ao respeito, à dignidade, ao processo de desenvolvimento 
físico, psicológico, moral e sexual sadios.  A violência sexual na 
família é uma violação ao direito à convivência familiar protetora. 
Nos casos de comércio sexual é violado o direito de não ser explorado 
e o de trabalhar em condições dignas, sem perigo e não estigmatizante 
(Faleiros e Campo, 1999: 28 -29). 

Diante disto, cabe situar aqui alguns aspectos do universo da prostituição 

infanto-juvenil em Vitória da Conquista, através dos relatos das vítimas e das 

entrevistas com os conselheiros tutelares, com os integrantes da coordenação do 

Programa Sentinela e dirigentes das ONGs, extraídos da pesquisa empírica, que  serão 

interpretados, à luz do arcabouço teórico desenvolvido nesta tese. 

2.2 Abuso e Exploração Sexual: A Violência Invisível. 

A pesquisa realizada no período de 1996 a 2004 pelo Grupo de Pesquisa sobre 

Violência e Exploração Sexual Comercial – Violes – do Departamento de Serviço 

Social da Universidade de Brasília – UNB, com base em dados da CPI Mista da 

Exploração Sexual76, do Disque-Denúncia da Secretaria Especial de Direitos Humanos 

– SEDH – e da Polícia Rodoviária Federal, revelou a existência de 930 municípios 

brasileiros onde há exploração comercial do sexo, os quais se distribuem da seguinte 

forma: 292 municípios, ou seja, 31,8%, estão na região Nordeste; 241 (25,7%) 

                                                
75Apesar dos casos registrados serem menores em relação às adolescentes, os adolescentes também são 
vítimas da violência sexual. Acredita-se que o preconceito com relação à homossexualidade seja um 
obstáculo para a denúncia e identificação dos casos. Nos dados do Livro de Ocorrências do Programa 
Sentinela, da cidade de Vitória da Conquista, contatou-se que 34 adolescentes foram vítimas desse tipo de 
aviltamento.      
76 O Congresso Nacional criou em 2003, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Exploração 
Sexual, cujas investigações, no período de junho de 2003 a julho de 2004, constataram 186 casos de 
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em 21 unidades da federação.     
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localizam-se no Sudeste; 161 (17,3%) situam-se na região Sul; 127 (13,6%), no Centro-

Oeste; e 109 (11,6%) estão no Norte do país.77   

Com base nessa constatação, pode-se afirmar que a violência sexual contra 

crianças e adolescentes se manifesta em vários municípios brasileiros, em diferentes 

regiões, de forma diversa e particularizada. Conforme um outro estudo, a PESTRAF – 

Pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração 

sexual e comercial no Brasil, em 2002, verificamos que:  

- na Região Nordeste foi identificado: turismo sexual, exploração 
sexual comercial em prostíbulos; prostituição de crianças e 
adolescentes (tanto do sexo masculino como do feminino) nas ruas das 
cidades e nas rodovias estaduais e federais; 

- na Região Norte: exploração sexual e comercial de crianças e 
adolescentes em diversas áreas (garimpos, prostíbulos, áreas 
portuárias e fazendas); exploração sexual de crianças e adolescentes 
em rodovias estaduais e federais e nas ruas das cidades; 

- na Região Centro-Oeste: exploração sexual comercial em 
prostíbulos; exploração sexual comercial nas fronteiras, com 
envolvimento com a rede de narcotráfico; prostituição de crianças e 
adolescentes nas ruas das cidades, e através de anúncios de jornais; 
turismo sexual; exploração sexual de crianças e adolescentes nas 
rodovias; 

- na Região Sudeste: turismo sexual; exploração sexual e comercial 
em prostíbulos, com cárcere privado; exploração sexual de crianças e 
adolescentes (tanto do sexo masculino como feminino) nas ruas e nas 
rodovias; 

- na Região Sul: exploração sexual e comercial de crianças e 
adolescentes (tanto do sexo masculino como do feminino), 
relacionada ao tráfico de drogas; prostituição de crianças e 
adolescentes nas ruas e nas rodovias (Relatório Nacional da 
PESTRAF, 2002: 70-85).  

Nessa mesma linha, a PESTRAF observou que o “perfil do aliciador está 

relacionado às exigências do mercado de tráfico para fins sexuais, isto é, quem define o 

perfil do aliciador e da pessoa explorada pelas redes de exploração sexual, é a demanda 

desse mercado, que se configura através de critérios que estão relacionados às classes 

sociais, faixa etária, idade, sexo e cor” (Idem: 64). 
                                                
77 As informações sobre a mencionada pesquisa está disponível no site: www.unb.br/acs/unbagencia. 
Acessado em 22/12/2006.  
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Pela pesquisa também se comprovou que das 241 rotas78 (110 nacionais – 78 

interestaduais e 32 intermunicipais – e 131 internacionais) de tráfico de mulheres, 

crianças e adolescentes para fins de exploração sexual e comercial, as rotas internas são 

utilizadas, predominantemente, para transportar adolescentes, principalmente do sexo 

feminino, pois o número de adolescentes constatado foi expressivo em relação ao de 

criança e ao de mulher adulta. Como assinala o Relatório da PESTRAF (op.cit:60):   

Das 78 rotas interestaduais, 60 envolviam o tráfico de adolescentes, 
das quais 20 eram destinadas a transportar somente adolescentes; das 
32 intermunicipais, 31 estavam voltadas para o tráfico de 
adolescentes; e das 26 rotas através das quais foram traficadas 
crianças – nenhuma delas envolveu somente crianças –, destas 23 
foram registradas no âmbito interestadual.  

Baseando-se nestes dados, o referido Relatório demonstra que as mulheres 

adultas são, preferencialmente, traficadas para outros países pelas rotas internacionais.79 

Já as rotas internas se destinam ao tráfico das crianças e, sobretudo das adolescentes. No 

entanto, pela pesquisa averiguou-se que as adolescentes estão sendo transportadas pelos 

aliciadores para os países fronteiriços – como “Venezuela, Guiana Francesa, Paraguai, 

Bolívia, Peru, Argentina e Suriname” – a fim de serem exploradas sexualmente, de 

forma comercial (Idem). 

De acordo com o Relatório Nacional da PRESTAF, as mulheres, as adolescentes 

e as crianças vítimas da situação de tráfico para fins sexuais, normalmente, sofrem 

algum tipo de violência. São tratadas como “mercadorias” e muitas delas vivem em 

cárcere privado, com uma longa jornada de trabalho, sendo ameaçadas constantemente, 

                                                
78 Segundo a PRESTAF as “rotas do tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração 
sexual são estrategicamente estabelecidas em cidades próximas de rodovias, portos e aeroportos, oficiais e 
clandestinos, que são pontos de fácil mobilidade. E estes espaços são construídos e controlados pelo 
crime organizado, com a participação de diferentes atores institucionais” (Relatório Nacional da 
PRESTAF, 2002: 71).    
79 Segundo o Relatório Nacional da PRESTAF, as mulheres adultas e as adolescentes são traficadas, 
geralmente, para os seguintes países: Espanha, Holanda, Venezuela, Itália, Portugal, Paraguai, Suíça, 
Estados Unidos, Alemanha e Suriname.  
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pois, na lógica do tráfico de pessoas, “quem ameaça o esquema funcional e o lucro da 

rede, geralmente, é exterminado” (Ibidem: 109). 

Nessa direção, o Conselho Tutelar do município de Vitória da Conquista, em 

2002, identificou situações de exploração sexual infanto-juvenil, em certa medida, 

similares a alguns dados constatados pela PESTRAF. Os conselheiros tutelares 

notificaram 160 casos de adolescentes do sexo feminino, entre 12 e 16 anos, exploradas 

sexualmente por aliciadores, motoristas de ônibus e caminhão, taxistas, garçons, alguns 

integrantes das classes média e alta. Entre os casos de prostituição na cidade, 

mencionaram a “venda” de adolescentes para os prostíbulos locais e dos municípios 

circunvizinhos, principalmente, os do Estado de Minas Gerais. As adolescentes (12 a 14 

anos) são “vendidas”, em média, por R$ 100,00. Segundo os agentes do Conselho 

Tutelar, na maioria dos casos, são os próprios pais que realizam a “venda”.80   

Já em 2003, o número de casos atendidos aumentou assustadoramente, conforme 

o depoimento da presidente do Conselho Tutelar do Município de Vitória da Conquista:  

No ano de 2003, o Conselho realizou parceria com o Judiciário e o 

Programa Sentinela com intuito de contar as crianças e os 

adolescentes prostituídos e localizar os prostíbulos na cidade. Nós 

conseguimos identificar e atender cerca de 274 casos de meninas e 

meninos envolvidos na prostituição. No entanto, infelizmente, 

sabemos que o número de casos de exploração sexual infanto-juvenil 

deve ser superior ao constatado. 81   

Como se observa, o número de casos notificados pelo Conselho Tutelar em 2003 

teve um aumento de 114 ocorrências em relação a 2002. Os conselheiros, a equipe 

técnica do Programa Sentinela e o judiciário constataram também a diminuição da idade 

                                                
80 As informações aqui apresentadas são oriundas do Relatório de 2002 do Conselho Tutelar do 
Município de Vitória da Conquista – BA e das conversas realizadas com os conselheiros tutelares, em 
março de 2002, quando o Conselho Tutelar resgatou uma adolescente de um prostíbulo do norte do 
Estado de Minas Gerais. Essa adolescente foi “vendida” ao aliciador por R$ 100, 00, pela própria mãe. 
81 Entrevista realizada em fevereiro de 2004. 
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das crianças e dos adolescentes para uso da prostituição. Na mesma entrevista, a 

presidente assinala que: “aumentou o caso de crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos 

na prática da prostituição, verificando-se uma incidência maior de adolescentes entre 12 

e 13 anos.” 

Continuando o seu relato, a Conselheira destaca os pontos de prostituição, com 

seus respectivos clientes: 

As adolescentes são prostituídas nos prostíbulos e na Rio-Bahia. São 

adolescentes da periferia que se prostituem por comida, roupa, 

qualquer dinheiro, drogas, etc. Geralmente, elas se envolvem com as 

pessoas (taxistas, caminhoneiros, garçons, motorista e cobrador de 

ônibus, etc.), os que podem oferecer algum dinheiro ou algo, em troca 

da relação sexual. Já os prostíbulos são diferentes, eles são locais 

específicos para os homens, ditos de “bem” e de “boa família.”  

As adolescentes que convivem cotidianamente com a exploração sexual narram 

a crueza da realidade em que vivem:   

Comecei a ir ao Posto Canaã com 11 anos (...) Saía com os 

caminhoneiros, os que iam ao posto. (...) Ia todos os dias ao posto, 

chegava às seis  horas [às 18 horas] e só saía de lá de madrugada. No 

dia bom, quando ficava com uns oito clientes, recebia uns R$ 50,00. 

(...) Ah, eu dava [dinheiro] para Jeane, uma menina, (...) que tem 19 

ou 20 anos. Jeane [silêncio] me ameaçava, aí tinha que dar dinheiro 

para ela. Todo mundo tinha que dar, (...) as outras meninas.82 Nós 

éramos ligadas a ela, que era a dona do pedaço. (...) Também andava 

na Rio-Bahia, era só a gente andar na Rio-Bahia de noite, os carros 

buzinavam, chamando, aí a gente entrava (Adolescente, 14 anos).83 

                                                
82 De acordo com o relato da adolescente e a confirmação do Conselho Tutelar, a aliciadora possuía, à 
época, o controle sobre a entrevistada e mais três adolescentes, ou seja, ela era “dona” de quatro 
adolescentes e as mesmas deveriam trabalhar na prostituição para lhe entregar o que conseguiam na noite.    
83 A entrevista foi concedida em 7 de janeiro de 2005, na residência da entrevistada, com a presença da 
presidente do Conselho Tutelar. A referida adolescente, apesar da sua pouca idade, já passou por várias 
experiências no mundo da exploração sexual. Começou a freqüentar o Posto Canaã com 11 anos de idade, 
depois passou a viver numa casa de prostituição e, quando foi resgatada pelo Conselho Tutelar de Vitória 
da Conquista, estava viajando de cidade em cidade pelos Estados nordestinos. No momento da entrevista, 
a adolescente havia sido afastada da prostituição pelo Conselho Tutelar. No entanto, segundo informações 
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(...) cheguei aqui em Conquista para trabalhar na casa de família com 

seis anos, aí não deu certo, saí da casa. Comecei com 10 anos uma 

viagem errada [a prostituição] e até hoje estou nela. Tenho 17 anos, 

sou de Jequié84 e continuo na pista, faço com os caminhoneiros lá no 

Posto Canaã.. (...) Não deixo mais os caminhoneiros me usarem e nem 

me baterem, por isso, tento roubar eles, mas, às vezes, não dá certo, aí 

caio85 aqui na delegacia (...). Juntando essa, já caí trinta vezes. (...) 

Essa vida é difícil e triste. Não é fácil viver assim, não sou bicho para 

ser tratada dessa forma. Quando os policiais me prenderam, caí do 

caminhão, perdi o meu filho86 e fiz uma ferida na perna... Sabe, moço, 

o que os policiais fizeram? Um policial colocou solvente na ferida 

[um longo silêncio e a entrevistada começa a chorar]; aí a ferida 

piorou, até bicho deu, mas agora está melhorando (Adolescente de 17 

anos, que, no momento da entrevista, estava em privação de liberdade 

na Delegacia de Vitória da Conquista) .87  

Exploradas sexualmente na BR 116, conhecida como Rio-Bahia, e num posto de 

combustível que a margeia, chamado Posto Canaã, é nesses espaços de prostituição que 

as vítimas tentam sobreviver, vendendo ou trocando os serviços sexuais por dinheiro. 

As adolescentes são aliciadas pelos “donos do pedaço” que, na maioria dos casos 

registrados, são mulheres adultas. Cada “dona” chefia um grupo de crianças e 

adolescentes que trabalham e que devem lhe entregar uma parte do que conseguem nas 

atividades sexuais.  

As relações violentas entre as adolescentes e “as donas do pedaço” revelam-se 

pelas ameaças, espancamentos e a entrega do dinheiro às “suas donas”. Já os clientes 

                                                                                                                                          
de uma conselheira tutelar, em 2006, ou seja, após um ano da entrevista, a referida adolescente havia 
retornado para a prostituição, passando a morar em um dos prostíbulos controlados pelo narcotráfico.     
84 Jequié é um município do Estado da Bahia e está localizado na região sudoeste, fica a 150 km de 
Vitória da Conquista. 
85 Os jovens que estão em privação de liberdade utilizam o verbo cair para indicar que foram presos pelos 
policiais cometendo ou sendo suspeitos de terem cometido alguma infração. Essas prisões geralmente são 
acompanhadas de espancamentos, maus- tratos,  abuso de poder, entre outras formas de violência.      
86 Segundo a ocorrência do Conselho Tutelar, a adolescente estava grávida e, com a queda do caminhão, a 
gestação foi interrompida, pois ela bateu com abdome no chão.  
87 As  entrevistas com as jovens em situação de privação de liberdade foram concedidas no dia 11 de 
janeiro de 2005 e aconteceram na Delegacia em Vitória da Conquista, mais precisamente nas celas onde 
estavam presas, com o acompanhamento de duas conselheiras tutelares. 
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desse ponto de prostituição são caminhoneiros, motoristas de carro de passeio, taxistas, 

etc. Neste cotidiano de trabalho, as adolescentes sofrem agressões físicas, são 

estupradas, contraem e transmitem DST/Aids,88 e, às vezes, não recebem nada em troca 

pelos seus serviços, porque, ou  os clientes não pagam, ou “suas donas” tomam todo o 

dinheiro recebido. 

Um outro aspecto a ser destacado dos relatos das entrevistadas é a experiência 

que algumas adolescentes tiveram como empregadas domésticas antes de serem 

prostituídas. Como se percebe nos vários depoimentos transcritos, existem adolescentes 

que trabalham em um Posto da BR 116, oriundas de outros municípios e que migraram 

para Vitória da Conquista, quando crianças, para trabalharem como domésticas. E, por 

diferentes circunstâncias, foram lançadas no mundo da prostituição infanto-juvenil. 

Moço, tenho 17 anos (...), sou de Pedra Azul.89 Cheguei em Vitória da 

Conquista com cinco anos de idade, com nove fui trabalhar no Hotel 

Valência.90 Não deu certo, aí comecei com 12 anos na pista. Ganhava 

dinheiro com os caminhoneiros e entregava para a minha tia, dona do 

Hotel. Às vezes entregava todo para ela e, outras vezes, a metade do 

que ganhava. (...) (Adolescente, 17 anos, que, no momento da 

entrevista, estava em privação de liberdade na Delegacia de Vitória da 

Conquista).  

Trabalho no Posto Canaã e na Rio-Bahia, comecei com 15 anos no 

posto para fazer vida com os caminhoneiros; antes trabalhava em casa 

de família, era muito mau. Entrei nessa vida por necessidade, não 

tracei isso para mim, foi o que a vida me deu [um longo silêncio]. (...). 

Olha, moço, os caminhoneiros usam as meninas, tem até criança lá. 

                                                
88 Segundo o Centro de Referência DST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, 
são significativos os números de profissionais do sexo no município que não utilizam preservativo, 
principalmente as que estão na Rio-Bahia. Tal informação foi apresentada na palestra de uma técnica do 
referido Centro, em dezembro de 2002.    
89 Pedra Azul é um município localizado no norte do Estado de Minas Gerais e fica a 166 km de Vitória 
da Conquista.  
90 Hotel Valência fica em frente à Rodoviária Municipal e margeia a Rio-Bahia. De acordo com o 
Conselho Tutelar, a proprietária do estabelecimento é aliciadora de adolescentes. E a mesma não tem 
nenhum parentesco com a vítima. 
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Batem, obrigam a lavar o caminhão e, muitas vezes, não pagam por 

nossos serviços. Eles podem maltratar a gente, que só quer ganhar um 

dinheiro, e a polícia não faz nada (...). Agora, quando a gente rouba 

um caminhoneiro, a polícia cai de pau em nós, bate sem pena, arranca 

o coro. Moço, essa vida é um sofrimento só. Queria outra coisa para 

mim, um plano bom, sem sofrimento. Não tenho plano bom para mim, 

só tenho essa vida (...) (Jovem com 18 anos. No momento da 

entrevista estava em privação de liberdade na Delegacia de Vitória da 

Conquista).       

O trabalho precoce doméstico, por ser realizado no âmbito familiar, é uma 

atividade que, muitas vezes, gera uma série de violações de direitos, desde a baixa 

remuneração e longas jornadas de trabalho e até as mais críticas, que envolvem abusos 

sexuais e atos violentos (Relatório do ILANUD, 2004). Como bem relata uma 

trabalhadora doméstica de 10 anos, ao refletir sobre sua condição de vida: 

Moço, na casa onde estou tem uma criança, o neto da “minha tia” [da 

patroa], ele tem a minha idade, mas sou diferente dele, pois não tenho 

brinquedo, roupa nova, não posso comer na hora que quero e nem 

tenho carinho, só devo acordar cedo para preparar o café, arrumar a 

casa, lavar a louça, limpar o banheiro e fazer o almoço. Já ele tem 

tudo isso e acorda na hora que quer. Sou filha de uma pessoa pobre, 

por isso, eles me maltratam. Sou diferente das outras crianças. O 

senhor acha isso certo? 91  

Em que pese o local da realização da entrevista que pode favorecer que a vítima 

se prevaleça da situação pela presença dos agentes do Conselho Tutelar, cabe esclarecer 

que esta entrevista foi realizada no momento do atendimento da criança no Conselho 

Tutelar de Vitória da Conquista, em 12/12/2004. A entrevistada foi vítima da 

exploração do trabalho doméstico, desde os 8 anos de idade, com uma carga horária 

exaustiva de 10 horas por dia e sofrendo, durante este período, agressões físicas e 

                                                
91 Entrevista realizada no 12 de dezembro de 2005.     
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psicológicas por parte dos seus patrões, chamados por ela de “tios”. A criança foi 

“dada” à proprietária da casa pela própria mãe, que, por sua vez, não tinha condições de 

sustentá-la. Tal situação deplorável foi denunciada aos conselheiros tutelares pelas 

professoras da escola em que a criança estuda, as quais  puderam detectar as marcas das 

agressões no corpo da aluna.92  

Este relato nos permite remeter a Martins (1993), que ao analisar tal situação, 

afirma que se trata de “crianças sem infância”, as que têm seus direitos elementares 

negados e seu corpo marcado pelas agressões físicas e psicológicas93, cometidos pelos 

seus patrões. Ou, às reflexões de Maria Célia Paoli (2003:165), quando assinala, com 

base em Gilberto Freyre, que: 

(...) a violência arbitrária e pessoal [exposta por Freyre] como 
componente maior da dominação privada, que constituiu, junto com as 
doçuras da proximidade entre dominantes e dominados, o nosso 
processo civilizador e a nossa distinção especifica como nação. Um 
ethos naturalizado mais tarde como parte integrante da cultura política 
brasileira.    

No âmbito doméstico, a entrevistada experimenta a “violência arbitrária e 

pessoal” perpetrada pelos “seus tios”, que estabeleceram uma exaustiva rotina de 

trabalho, associada às agressões físicas e psicológicas. Nesse cenário, são tecidas 

relações de parentesco entre a “trabalhadora doméstica” e os patrões, aproximando-os e 

os distanciando dentro de uma realidade de exploração e violência.  

Para exemplificar essa realidade, citam-se as diferenças existentes entre a 

criança, neto dos patrões, que tem “carinho, brinquedo, roupa nova, etc”, ou seja, acesso 

às condições mínimas de se realizar como criança na sociedade, e a trabalhadora 

                                                
92Não foi possível gravar os relatos, pois, como foi mencionado acima, tratava-se de um atendimento. A 
conselheira de plantão autorizou a entrevista, mas sem o gravador. Por isso, o diálogo foi anotado 
minuciosamente.  
93 De acordo com a informação dada ao Conselho Tutelar pelas professoras e confirmada pela vítima, a 
criança, quando quebrava algo na casa ou se negava a fazer qualquer atividade, era ameaçada de ser presa 
no canil, junto com o cachorro da residência. A entrevistada, devido às ameaças constantes, passou a ter 
medo de cachorro. Como afirmou na entrevista: “criei pavor destes bichos [os cachorros], não gosto 
deles, tenho medo, tremo só em olhar.” 
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precoce que além de trabalhar exaustivamente, ainda sofre maus-tratos. As duas 

crianças relacionam-se no terreno assentado por laços de parentesco, no espaço privado 

e íntimo.  

Sublinha-se que tais situações assimétricas vividas pelas duas crianças, da 

mesma idade e convivendo no mesmo espaço, inserem-se no imaginário social, que 

opera com duas concepções distintas de “ser crianças” na sociedade. De um lado, 

aquelas possuidoras de direitos, portanto privilegiadas, que podem exercer a sua 

condição peculiar de desenvolvimento. E, do outro lado, aquelas que têm sua “infância 

suprimida” por não terem as condições dignas de sobrevivência. As diferentes 

concepções de infância e adolescência são engendradas em um cenário de extrema 

desigualdade.  

Tanto a trabalhadora precoce, quanto as crianças e as adolescentes prostituídas 

no Posto Canaã foram inseridas em um mundo do trabalho violento e explorador, por 

causa das condições adversas em que viviam seus familiares. Nessas circunstâncias, o 

serviço doméstico apresentou-se como uma alternativa de sobrevivência em condições 

precárias e subumanas. As atividades peculiares ao trabalho diário (limpar, cozinhar, 

arrumar, etc.), associadas aos maus-tratos, produziram um cenário de tragédia pessoal, 

que não se configura uma exceção, mas uma realidade marcante na sociedade brasileira. 

De acordo com o Relatório do ILANUD de 2004, baseando-se na pesquisa da 

OIT / PNAD de 2004, o contingente de trabalhadores domésticos no Brasil é composto 

por 559 mil crianças e adolescentes, entre 10 e 17 anos, constituindo-se um trabalho 

predominantemente feminino. O referido Relatório ressalva que a carga horária de 

trabalho é exaustiva, uma vez que crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos trabalham 

36 horas semanais e as trabalhadoras de 15 e 17 anos realizam uma jornada superior a 
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43 horas semanais. A maioria das trabalhadoras recebe uma remuneração ínfima, e 

ainda existe um número significativo das que não são remuneradas. 

O Conselho Tutelar de Vitória da Conquista constatou que a trabalhadora não 

era remunerada, recebia roupas usadas, alimentação, moradia e estudo em troca dos seus 

serviços domésticos. Realidade recorrente na sociedade brasileira, em que milhares de 

crianças e adolescentes são “oferecidos” pelos seus pais para trabalharem nos serviços 

domésticos, em troca do que se convencionou chamar de “ajuda”. Como já se 

mencionou, com base no Relatório do ILANUD, a atividade doméstica, por ser 

realizada no âmbito familiar, está sujeita às mais variadas manifestações de violência, 

sobretudo, ao abuso sexual. 

Diante desta questão, retoma-se a análise das características dos diferentes de 

tipos de prostituição infanto-juvenil encontrados em Vitória da Conquista, isto é, a 

exploração sexual que acontece na Rio-Bahia ou no Posto Canaã, aparentemente, se 

apresenta como um trabalho autônomo. No entanto, como se observou nos relatos, 

nestes dois locais, as adolescentes não são autônomas, pois pertencem a uma “dona”. 

Ou seja, as adolescentes que aparentemente trabalham como autônomas são aliciadas 

por uma pessoa adulta. Esta situação foi confirmada pela coordenação do Programa 

Sentinela, conforme aponta o trecho do seu depoimento: 

Mesmo aquelas crianças e adolescentes que ficam lá no [Posto] 

Canaã, elas não estão sozinhas. Tem sempre um aliciador ou 

aliciadora por trás. O que se percebeu por meio do nosso atendimento 

é que as adolescentes que ficavam ali pelo Canaã (...) não são 

autônomas (...), existe sempre um aliciador. Mesmo que elas não 

façam parte de nenhuma casa de prostituição, na BR tem sempre um 

aliciador ou aliciadora. E elas têm que repassar uma parte do dinheiro 

para essas pessoas. Também a gente percebeu que a maioria delas é 

viciada em drogas (...). Já se atendeu aqui adolescentes de doze anos. 

Nessa faixa de doze a quinze anos fazem programas por valores 
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ínfimos. Às vezes, são dez reais e tem que dar cinco reais ao aliciador. 

Na maioria das vezes tem que pagar a droga também. Existe a 

problemática das drogas, que estão infiltradas nesse mundo da 

exploração sexual.  

O relato da coordenadora indica uma outra situação: o vínculo e a relação 

estreita entre a prostituição e o tráfico de drogas. Boa parte das adolescentes que 

freqüenta o Posto Canaã e a Rio-Bahia é usuária de substância química. Segundo o 

Conselho Tutelar, a droga comum entre as jovens que freqüentam estes locais é o crack. 

Além disso, alguns aliciadores têm envolvimento com o narcotráfico. Esta afirmação se 

baseia nos relatos de três adolescentes: 

(...) Se não fizesse o que ela [aliciadora Jeane] mandava, os caras 

matavam a gente, ou então batiam muito na gente. (...) São uns caras 

que ela anda. Não conheço. Uns caras misteriosos e barra pesada. Não 

conheço eles. Só ouvia as ordens, não falava... (silêncio). Nunca vi, 

até hoje (Adolescente, 14 anos, que, no momento da entrevista, tinha 

saído do mundo da prostituição infanto-juvenil). 

(...) no Posto Canaã, consigo pouco dinheiro e, ainda, tenho que dar 

para um pessoal estranho (um longo silêncio). Não quero falar sobre 

esse povo.94 (Adolescente de 17 anos, que, no momento da entrevista, 

estava em privação de liberdade na Delegacia de Vitória da 

Conquista). 

(...) ganho uns 70 reais na noite boa e gasto com bebidas, crack e com 

as minhas coisas. É, uso crack, é um vício caro, mas o que vou fazer? 

Às vezes, dou tudo para os caras (um longo silêncio) (Jovem com 18 

anos, no momento da entrevista, em privação de liberdade na 

Delegacia de Vitória da Conquista). 

Ao mencionar o envolvimento com o narcotráfico, instaura-se o silêncio entre as 

jovens. Tal atitude conota uma estratégia de proteção, uma forma de não se 

comprometer e nem delatar o esquema. Não falar dos “caras misteriosos” ou do 
                                                
94 Neste trecho, a adolescente interrompeu momentaneamente a entrevista. Notou-se que esse tema 
incomodou a entrevistada, portando, optou-se por mudar de assunto.  
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“pessoal estranho” é a possibilidade de não serem agredidas ou de continuarem vivas. 

Notou-se a expressão de medo em todas as entrevistadas quando foram indagadas sobre 

as determinadas pessoas. Portanto, a convergência entre falas e silêncio das 

adolescentes, somada à afirmação da coordenação do Programa Sentinela, permite 

supor que a exploração sexual infanto-juvenil no município de Vitória da Conquista está 

significativamente atrelada ao narcotráfico. As duas atividades ilícitas relacionam-se no 

intuito de explorar as crianças e os adolescentes. Nesta direção, pode-se afirmar que a 

prostituição infanto-juvenil é um braço econômico dos narcotraficantes, questão que 

retomaremos adiante.    

Ainda nesta linha, foi possível perceber na pesquisa outra forma de prostituição 

encontrada em Vitória da Conquista, a exploração realizada nos estabelecimentos, ou 

seja, nas casas de prostituição, locais que se configuram como um comércio sexual, 

pois, nesses prostíbulos, fazem-se as transações e as adolescentes são utilizadas 

sexualmente mediante o pagamento do ingresso.  

As adolescentes são aliciadas pelos proprietários desses estabelecimentos e 

vivem, muitas vezes, em cárcere privado, como se fossem “escravas de dívida”. “Nós 

sabemos de caso de meninas que pagam as dívidas aos aliciadores com o corpo.”95 As 

dívidas são contraídas no dia-a-dia, e os proprietários cobram preços exorbitantes para 

fornecer às adolescentes moradia, alimentação, quartos, utilizados para as práticas 

sexuais e preservativos. Com isso, a dívida cresce exponencialmente e elas passam a 

depender dos proprietários dos estabelecimentos para sobreviver.96    

                                                
95 A citação é um trecho da entrevista da presidente do Conselho Tutelar, concedida em fevereiro de 
2004. 
96 Gilberto Dimenstein (1992), no livro Meninas da noite: a prostituição de meninas-escravas no Brasil, 
apresenta, de forma jornalística, a situação da exploração sexual das meninas. O livro denuncia a 
escravidão e a violência, através dos relatos das histórias de vida das meninas de dez cidades da Região 
Norte do país. O trabalho do jornalista tornou-se pioneiro nessa área. 
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Geralmente, os prostíbulos são freqüentados pelas pessoas pertencentes às 

classes média e alta que se destacam socialmente e têm status. Os homens que vão a 

estes locais escolhem as adolescentes e pagam pelos serviços sexuais. Uma das 

adolescentes entrevistada narra o cotidiano de trabalho de uma das casas:  

A casa do Hollywood,97 nesse tempo, encheu de muitas meninas. 

Tinham umas novas na área. Ele botou todas para dentro de casa. A 

gente trabalhava na casa (...). Os carros iam lá na porta, os homens 

desciam e  escolhiam a menina que queriam. Aí, tinha que ir. Fazia 

assim, todo mundo ficava na sala, aí, os homens escolhiam. Eles 

diziam: quero aquela loirinha, ou aquela morena, ou aquela outra. Aí, 

a menina tinha que ir, sem reclamar (...) podia ser quem fosse, tinha 

que ir e fazer tudo que ele mandasse. (...) Ia muito carro lá. A casa 

ficava vinte quatro horas aberta, ia um bocado de carro. Acabava com 

um homem, você tinha que sair logo com outro. Era muito carro que 

aparecia lá. (...) Os homens que iam na casa eram ricos. Donos de 

comércio (...), outros trabalham no banco, acho que era dono de 

banco. Também aparecia empresário. Era um bocado de gente que tem 

dinheiro. Homens casados. Todos têm carrão e paravam lá para buscar 

a gente. (...) fiquei na casa uns cinco meses, depois saí e fui para a 

estrada (Adolescente, 14 anos). 

A adolescente tece imagens de um viver trágico, em que meninas são submetidas 

a uma exaustiva carga horária e um intenso ritmo de trabalho, bem como forçadas a 

cumprir as regras estabelecidas pelo aliciador e atender às diversas solicitações dos 

“clientes” no campo da atividade sexual. Também, no depoimento, encontram-se pistas 

para se identificar o perfil dos freqüentadores do estabelecimento, na maioria, oriundos 

das classes média e alta, porquanto a jovem se refere aos carros e menciona algumas 

atividades profissionais dos freqüentadores.   

                                                
97 De acordo com o Conselho Tutelar, Hollywood é um aliciador que atua na cidade. Ele possui alguns 
estabelecimentos de prostituição, espalhados por vários bairros. 
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Um outro aspecto que chama a atenção é a denominação do estabelecimento: 

“casa do Hollywood” O nome alude ao mundo cinematográfico norte-americano, uma 

rentável indústria de entretenimento que está associada à riqueza e ao sucesso, 

representando o ápice da produção midiática e o próprio consumo. Esse universo 

tornou-se parâmetro de felicidade e, até mesmo, modelo de vida, considerado como um 

dos símbolos do capitalismo para alguns segmentos das classes média e alta.  

Já o “mundo hollywoodiano” de Vitória da Conquista, demarcado pela crueza da 

exploração sexual, mostra a face contrária ao mundo de riquezas e sucesso, conotado 

pelo nome Hollywood. A existência do estabelecimento está relacionada à desigualdade 

social, cuja formação se dá na própria lógica do capitalismo. Em outras palavras, tanto o 

mundo hollywoodiano do entretenimento quanto a “casa do Hollywood” são 

engendrados no mesmo processo da reprodução do capital, são faces contrárias da 

mesma realidade.                                

Deste modo, a partir das informações do Conselho Tutelar e do Projeto 

Sentinela, pode-se inferir que na maioria dos estabelecimentos existe o “leilão” de 

virgindade. Os clientes participam da compra da virgindade das meninas e as vendas são 

realizadas no interior das casas: quem der o maior lance poderá ter a primeira relação 

com a vítima. 

(...) os freqüentadores dos prostíbulos compram a virgindade das 

adolescentes nos leilões realizados no interior das casas. A virgindade 

pode custar de R$ 100,00 a R$ 500,00” (Presidente do Conselho 

Tutelar do Município de Vitória da Conquista). 

(...) os aliciadores vendem a virgindade das meninas. As virgens têm 

um preço elevado. Eles fazem leilão nas casas de prostituição. A 

polícia e a justiça conhecem essa situação, mas não conseguem pegar 

os criminosos. Os aliciadores são avisados antes das batidas policiais. 

Ninguém foi preso, porque faltam provas, faltam testemunhas, as 
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pessoas têm medo de denunciar98 (Coordenadora do Programa 

Sentinela). 

Além das casas freqüentadas por segmentos das classes média e alta da cidade, o 

Conselho Tutelar, por meio de denúncias, constatou uma outra forma de prostíbulo que, 

ao mesmo tempo, é ponto de venda de drogas e local de exploração sexual infanto-

juvenil. Nesta casa, as crianças do sexo feminino e as adolescentes moram e trabalham 

em troca dos entorpecentes e, na maioria das vezes, não recebem dinheiro. Neste caso, 

elas vivem em condições de escravidão por dívida, pois dependem dos traficantes para 

sobreviverem e adquirirem as drogas. Administrado pelo tráfico, esta forma de 

prostíbulo aparece no relato de uma das conselheiras tutelares: 

Existem adolescentes que se prostituem por drogas (..). Isso está 

acontecendo no Bruno Bacelar,99o foco é maior neste bairro. Tem o 

aliciador que monta sua casa, tudo bonitinho, e coloca as meninas lá, 

elas ficam em cárcere privado. Também a casa serve como ponto de 

venda de drogas. Então, o local serve para prostituição e também para 

venda de drogas. As pessoas que freqüentam a casa, os moradores do 

bairro e das adjacências, são usuários de drogas. As meninas não 

ganham dinheiro, elas recebem as drogas para o seu próprio uso. Por 

isso, elas ficam lá sendo exploradas sexualmente pelos traficantes 

aliciadores. Temos essa denúncia e já encaminhamos para os órgãos 

responsáveis apurarem, mas até agora nada aconteceu, ninguém foi 

preso. As coisas não andam, e tudo continua igual, ou melhor dizendo, 

a situação piora a cada dia.100   

Existe no município uma divisão territorial da prostituição, demarcada pelos 

locais e pelas classes sociais. No tocante às casas de prostituição, apresentam-se sob 

duas formas. A primeira são as casas freqüentadas pelos clientes, oriundos das classes 

                                                
98Adiante, retomaremos a questão da impunidade.  
99 Bruno Bacelar é um bairro periférico de Vitória da Conquista. 
100 Entrevista realizada em 18 de dezembro de 2004, na sede do Conselho Tutelar do município de Vitória 
da Conquista. 
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média e alta, cujas preferências são as vítimas entre 9 e 13 anos, de cor clara (“as 

meninas são novas e não são feias, todas são bonitas. Meninas que na maioria das vezes 

são de cor clara, são poucas da pele escura”),101 pagam ingresso para entrar nos 

estabelecimentos e participam de leilões para adquirir a virgindade das crianças e das 

adolescentes. As casas são localizadas no centro da cidade, nos bairros próximos ao 

centro e nos distritos rurais. Tais locais mudam constantemente em decorrência das 

denúncias e batidas policiais.102 A outra forma são as casas que servem como ponto de 

venda de drogas e de prostituição, localizadas nos bairros periféricos, como Bruno 

Bacelar, Pedrinhas, Henriqueta Prates, Patagônia, entre outros. Os clientes destes locais 

são usuários de drogas, pessoas que moram nos bairros populares. 

Há um outro tipo de prostituição no município de Vitória da Conquista, 

denominado aqui de fluxo migratório da prostituição, que consiste no transporte de 

crianças e adolescentes, tanto do sexo feminino como masculino, de cidade em cidade, 

com o objetivo de explorá-los sexualmente. De acordo com o Conselho Tutelar, e os 

agentes do Programa Sentinela e relatos dos adolescentes, as viagens são 

intermunicipais e interestaduais, e os jovens são conduzidos por taxistas, quando as 

cidades são próximas à Vitória da Conquista, como Planalto, Itapetinga, Jequié, Ilhéus, 

Itabuna, etc. Já quando se dirigem a localidades mais distantes, como Salvador, Recife, 

Natal, João Pessoa, Aracaju, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., são utilizados ônibus e 

caminhões.  

                                                
101 Trecho da entrevista da conselheira do Conselho Tutelar, realizada em fevereiro de 2004. 
102O Conselho Tutelar encaminhou ofícios ao Juiz da Vara da Infância e Juventude e à Promotoria, 
informando o endereço de dezoito casas de prostituição no município. Foram cinco ofícios encontrados 
no arquivo do referido Conselho. Seguem os números dos ofícios com as respectivas dadas:  Ofício  n˚ 
1057 de 23/10/2003, Ofício n˚ 1072 de 07/11/2003, Ofício n˚ 1081 de 27/11/2003, Ofício n˚ 083 de 
16/02/2004 e Ofício n˚ 1115 de 02/09/2004. Ressalta-se que é difícil afirmar se os dezoito endereços 
apontados pelo Conselho configuram-se em estabelecimentos distintos, porque eles constantemente 
mudam. Portanto, podem ser os mesmos em endereços diferentes.        
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Para entender o fluxo migratório da prostituição, cabe aqui o relato de uma 

adolescente que fala sobre as suas viagens e das suas colegas por algumas cidades do 

Nordeste: 

(...) Saí daqui [Vitória da Conquista] para Ilhéus; aí, saí de Ilhéus fui 

para Salvador. Depois ganhei estrada, estive em João Pessoa, Natal, 

Aracaju, depois voltamos de novo a Salvador. (...) éramos três 

meninas. (...) nessas cidades parávamos e ficávamos nos pontos, 

buscando alguém para sair, você entende? Para arrumar dinheiro. 

Parávamos num ponto e perguntava às pessoas: “onde é que tem um 

ponto bom de se trabalhar”, aí, o povo mostrava, aí, ficávamos lá, 

conseguíamos dinheiro e carona. (...) Ah, tinha uns caminhoneiros que 

a gente conhecia. Aí, começamos a sair com eles, entendeu? A gente 

entra no caminhão, puxa conversa com eles, entendeu? Faz amizade. 

Aí então eles falam: “quer ficar viajando?” Aí, pegávamos e íamos 

pelas estradas. (...) a gente não tem pra onde ir mesmo, por isso, a 

gente ficava viajando com eles, ganhando dinheiro e gastando. (...) 

passei uns três meses viajando. (Adolescente, 14 anos). 

Estas revelações demonstram que os percursos da exploração sexual, extrapolam 

os limites da cidade e ganham dimensões regionais e, até mesmo, nacionais. Os 

aliciadores, muitas vezes, auxiliados pelos caminhoneiros, transportam crianças e 

adolescentes para os diversos pontos de prostituição do país. As adolescentes, na 

maioria das vezes, são levadas do interior para as capitais, com a promessa de uma vida 

melhor, mas acabam sendo forçadas a trabalharem em casas de prostituição, saunas ou 

na própria rua. Geralmente, os destinos das viagens são desconhecidos pelas 

adolescentes, locais em que não têm nenhuma referência de amigos ou parentes, 

tornando-se mais suscetíveis à obediência aos aliciadores e mais difícil seu retorno à 

cidade de origem. 

Um outro tipo de exploração sexual encontrado em Vitória da Conquista é 

assinalado pela conselheira: 
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Temos casos de meninos que são aliciados por um homem, que faz o 

primeiro contato nas escolas, depois passa a oferecer drogas aos 

meninos e dar presentes. Essas são as suas primeiras providências 

[para o aliciamento]. Após o primeiro contato, ele começa a “vender” 

esses meninos, marcando encontros com as pessoas de dinheiro, pois 

na classe pobre não existe isso, nessa prostituição tem que ter dinheiro 

para gastar. O aliciador leva os adolescentes para os locais 

determinados e lá eles encontram os clientes. Então, os adolescentes 

são comercializados para praticar atos sexuais com essas pessoas. Esse 

aliciador já foi denunciado pelo Conselho à Justiça. A Promotoria [da 

Infância e Juventude] conhece o caso. Em decorrência disso estamos 

recebendo ameaças de morte desse homem, mas temos que continuar 

o nosso trabalho.103  

Esse tipo de exploração é chamado de rede de prostituição sofisticada. O 

aliciador possui um catálogo com as características dos adolescentes, tanto do sexo 

feminino como masculino. Dessa forma, o cliente, através do celular, comunica sua 

preferência, e o aliciador, por sua vez, encaminha o(a) adolescente escolhido(a) ao 

destino indicado. Geralmente, neste tipo de prostituição, os taxistas são peças 

fundamentais no transporte dos adolescentes. Os locais podem ser em qualquer ponto da 

cidade, ou até mesmo nos municípios circunvizinhos. 

Pelas observações e entrevistas realizadas, podemos identificar quatro tipos de 

prostituição infanto-juvenil na cidade de Vitória da Conquista: 

A exploração na Rio-Bahia (BR 116) e no Posto Canaã, que margeia a 

referida BR. Geralmente, são crianças e adolescentes do sexo feminino que 

trabalham nestes locais e são aliciadas pelos (as) “donos (as) do pedaço”; 

                                                
103 Como já se destacou, o preconceito em relação à homossexualidade constitui um empecilho para as 
denúncias e identificação da exploração sexual dos adolescentes do sexo masculino. Mesmo assim, o 
Conselho Tutelar tem notificado alguns casos. No transcurso desta pesquisa, não conseguimos entrevistar 
nenhum adolescente, vítima de exploração sexual. Todos os que foram contatados não quiseram ser 
entrevistados e nem conversar com o pesquisador.   
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A exploração realizada nos prostíbulos, nas casas administradas pelos 

aliciadores, onde as adolescentes moram e, muitas vezes, vivem em situação 

de cárcere privado, como “escravas de dívidas”; 

O fluxo migratório, em que adolescentes, tanto do sexo feminino como 

masculino, viajam de cidade em cidade, percorrendo vários Estados e estão 

atrelados ao aliciador, portanto devem lhe dar dinheiro. 

A rede de prostituição sofisticada, em que os aliciadores possuem um 

catálogo com as características dos adolescentes, sejam do sexo feminino ou 

masculino. O suposto cliente telefona, comunicando sua preferência e o (a) 

adolescente é transportado (a) até o local marcado.  

Não há uma fronteira rígida que separe os quatro tipos de prostituição 

encontrados em Vitória da Conquista. Os sujeitos (crianças, adolescentes, aliciadores e 

clientes) dessa realidade violenta podem estar em todos, pois os quatros se mesclam e 

aparentemente se confundem. Há casos de crianças ou adolescentes que são explorados 

sexualmente em todos esses tipos de prostituição.   

Como se destacou, tais tipos possuem características distintas e bem definidas, 

no entanto, o ponto comum existente é a vitimização de crianças e adolescentes. Por 

outro lado, os diferentes tipos de exploração comercial do sexo representam uma das 

alternativas de sobrevivência diante do universo da violência doméstica ou da ausência 

de emprego, em uma realidade em que há um processo de “encolhimento dos empregos 

e precarização do trabalho” (Telles 2006:92). As transformações ocorridas na produção 

e no consumo e a “financerização dos mercados”, comandados pela ideologia 

neoliberal, lançaram milhares de pessoas em uma situação de “desemprego intermitente 

e prolongado, o emprego incerto e descontínuo” (Idem:96).  

Neste “contexto de indeterminações”, de acordo com a pesquisa, A ocupação 

dos jovens nos mercados de trabalho metropolitanos, realizada pelo DIEESE, em 2005, 
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nas cinco regiões metropolitanas do país (Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 

Salvador e São Paulo) e o Distrito Federal: 

As profundas transformações que a economia brasileira vem passando 
dificultam a inserção ocupacional da força de trabalho, sobretudo da 
população jovem, entre 16 e 24 anos. No contexto de um levado 
excedente de mão-de-obra, os jovens constituem um dos segmentos 
mais frágeis na disputa por um posto de trabalho e para quem o 
problema do desemprego é mais latente. Nesse sentido, mesmo 
quando o jovem consegue uma ocupação, verifica-se que esta 
apresenta características diferenciadas, normalmente é menos regular 
e mais precárias 104 (Estudo e Pesquisa, 2006:21). 

Portanto, nos termos de Telles, “o promissor e expansivo mercado que são o 

tráfico de drogas e as redes do crime organizado [entre elas, situam-se as redes de 

exploração sexual infanto-juvenil], aliás, também globalizados e conectados nos 

circuitos do capital financeiro” (Telles, op.cit.: 95), recruta jovens, que, muitas vezes, 

encontram nessas atividades ilícitas  uma das formas de sobrevivência. 

Nessa direção, Feffermann (2006: 57) sublinha, como base no “estudo sobre o 

perfil da violência no Brasil, realizado pelo Escritório das Nações Unidas contra Drogas 

e Crime, em 2003”, que “o tráfico de drogas emprega mais de 20 mil entregadores, os 

chamados ‘aviõezinhos’, a maioria entre 10 e 16 anos, que recebem salários de 300 a 

500 dólares, muito mais do que poderiam obter num emprego formal. Outros esperam 

por uma oportunidade para entrar nesse ‘negócio’ altamente lucrativo”.    

Neste ponto da reflexão, somos levados a supor que as adolescentes por nós  

entrevistadas parecem vivenciar uma realidade, alicerçada pela escassez de emprego ou 

                                                
104A referida pesquisa, com base nos dados da PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego – e do 
Ministério do Trabalho e Emprego/FAT e governos locais das regiões pesquisadas, constatou que, nessas 
localidades, a população de jovens, entre 16 a 24 anos, “somava 6,5 milhões de pessoas, correspondendo 
a 23,8% da população com mais de 16 anos, e representando 25% da população economicamente ativa. 
Entre os ocupados com mais de 16 anos (15,2 milhões), os jovens representavam uma proporção de 
20,7%, totalizando 3,2 milhões de pessoas. No entanto, quando se consideraram os desempregados, a 
proporção foi maior: entre os 3,2 milhões de desempregados acima de 16 anos nas regiões metropolitanas 
analisadas, 1,5 milhões de pessoas estavam na faixa entre 16 e 24 anos, o que significa 45,5% do total de 
desempregados acima de 16 anos”. Esta pesquisa está disponível na íntegra no site: 
www.dieese.org.br/esp/estpesq24-jovensocupados.pdf - Acessado em 27 de dezembro de 2006.  
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falta de perspectivas futuras, onde os direitos são violados constantemente, ensejando 

um paradoxo, pois tal violação ocorre em plena vigência do ECA e da própria 

Constituição Federal de 1988. Portanto, as vidas atingidas pela várias formas e 

manifestações de violência são compelidas a uma banalização, como se a exploração 

sexual fosse inerente a essa realidade e ganhasse feições de um permanente estado de 

impunidade. A exemplo disto, até o momento das entrevistas, nenhuma pessoa tinha 

sido presa e condenada pela justiça por explorar sexualmente as crianças e os 

adolescentes em Vitória da Conquista. A Promotoria da Infância e Juventude e o 

Juizado da Vara da Infância e Juventude não têm prova material para indiciar e, após o 

julgamento, condenar nenhum aliciador. Uma das entrevistadas revela que 

(...) a rede de prostituição está mais organizada do que a gente. Digo 

isso porque, às vezes, quando o juiz tem conhecimento a respeito das 

casas de prostituição, ele se desloca ao local para verificar a denúncia 

e, chegando no endereço indicado, não encontra nada. E temos certeza 

de que existem meninas lá, vítimas de exploração sexual. Os 

aliciadores são avisados com antecedência sobre as batidas. Então, por 

isso, falei para você que a rede de prostituição está mais organizada. 

Estamos fazendo ações isoladas, sem ter uma unificação das ações. 

Percebo que a gente precisa se organizar para o enfrentamento contra 

esta situação. Não adianta cada um fazer a sua ação isolada 

(Coordenação do Programa Sentinela). 

Dos relatos registrados, pode-se inferir que a rede de prostituição em Vitória da 

Conquista conta com informantes tanto no Juizado da Vara da Infância e da Juventude 

quanto na polícia. Com isso, os aliciadores podem retirar as crianças e os adolescentes 

dos seus estabelecimentos, evitando o flagrante e, conseqüentemente, qualquer prova do 

delito da exploração sexual infanto-juvenil. Nesta direção, a entrevistada é enfática ao 

afirmar que a referida rede é organizada e a sua ramificação se estende aos órgãos 

públicos, principalmente àqueles destinados a investigar e condenar tal violência. 
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Além da falta de provas, a impunidade e a corrupção se fazem presentes no 

combate à prostituição. De acordo com o depoimento de uma conselheira tutelar, esta 

situação é corriqueira. Ela narra uma das suas experiências: 

(...) nós temos um caso, não posso citar o nome da pessoa e nem da 

adolescente. Foi no meu plantão, fui chamada para verificar uma 

adolescente que estava sendo prostituída por um homem. A polícia foi 

chamada, seguiu e pegou no “flagra” a adolescente no carro do 

suposto cliente. Levou ambos para o Distrito Policial. Ao chegar lá, 

verificou que era uma pessoa que tem uma boa condição financeira, 

uma pessoa que trabalha no comércio de Conquista, tem bons 

advogados, sem contar que tem pessoas influentes do lado dele. E aí, o 

que acontece? Essa pessoa não passou nem a noite na delegacia, foi 

solta imediatamente. O que foi alegado é que ele estava dando “carona 

à adolescente”. O delegado disse que não houve prova, para haver 

prova a polícia teria que pegá-lo dentro do motel com a menina. Não 

se fez nenhuma investigação para entender por que aquela adolescente 

estava no carro de uma pessoa desconhecida.105 

Portanto, o posicionamento social e a condição econômica das pessoas 

envolvidas na exploração sexual servem para silenciar a violência da exploração sexual 

infanto-juvenil. Os traços culturais, historicamente constituídos, transformam os 

espaços públicos, neste caso, o Juizado da Vara da Infância e Juventude, a Promotoria 

da Infância e Juventude e o Órgão encarregado da Segurança Pública, em instrumentos 

das decisões arbitrárias de caráter pessoal, desvinculadas das normas estatuídas. Os 

locais que deveriam ser espaços legítimos e legais para punir os agressores são pautados 

pelos interesses privados das classes dominantes e de seus protegidos.   

                                                
105 Entrevista concedida em 16 de dezembro de 2004. 
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O que acontece em Vitória da Conquista não é uma exceção, mas sim, regra que 

vigora no país.106 A população não confia na justiça  nem nos órgãos de segurança 

pública, considerando-os morosos e ineficientes para solucionar seus problemas. Cria-

se, então, no imaginário social a percepção de que estes locais não pertencem às pessoas 

das classes subalternas. Por isso, elas não denunciam a exploração sexual sofrida pelas 

suas crianças e/ou seus adolescentes, aumentando ainda mais a impunidade. Isto se 

refere ao que Feffermann afirma, quando reflete sobre os agentes responsáveis pela 

Segurança Pública: 

A atuação da polícia com relação às classes populares tem como efeito 
um processo de temor, que impede e reprime qualquer expressão 
pessoal ou coletiva, isolando os cidadãos e abandonando-os perante o 
aparato institucional. Enquanto o pobre é estigmatizado como 
perigoso, as práticas criminosas das elites continuam impunes 
(Feffermann, 2006: 149). 

Na outra ponta da exploração, localiza-se a população de baixo poder aquisitivo 

que não compreende a prostituição como aviltamento das crianças e adolescentes, o que 

acarreta a visão banal e naturalizada da violência. Já as pessoas envolvidas na 

exploração, reproduzem e reelaboram a violência na sua estratégia de sobrevivência.  

Enfim, os quatro diferentes tipos de exploração sexual, apresentados aqui, 

podem ser encarados como práticas perversas que reproduzem relações de mandonismo, 

ausência de direitos e de dignidade, forjando uma violência em que os adultos alocam 

relações hierárquicas de dominação, em uma realidade alicerçada pela desigualdade 

econômica, que delineia as várias formas de violência contra crianças e adolescentes.    

                                                
106Insere-se nesse caso o município paulista Porto Ferreira, onde, segundo a imprensa, vários vereadores 
aparecem envolvidos em abuso e exploração de adolescentes daquela localidade. Cf: Folha de S. Paulo, 
18/12/2003. Numa outra matéria, o jornal Folha de S. Paulo publicou os resultados parciais da CPMI - 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional da Exploração Sexual Infanto-juvenil: 
“A CPMI investigou 186 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em 21 Estados. A 
informação é da relatora da CPMI, deputada federal Maria do Rosário (PT-RS). Entre os acusados pelos 
deputados federais e senadores, estão 33 autoridades, entre prefeitos, vereadores, deputados estaduais e 
até um juiz da Vara da Infância e da Juventude.” Cf: Folha de S. Paulo, 18/5/2004. 



 

 

118 

Além da realidade descrita e analisada, há um estado de violência promovido 

pelos grupos do crime organizado, sejam as quadrilhas de assaltantes ou os traficantes 

de drogas. Em alguns casos, os criminosos controlam e subjugam, por meio da 

autoridade, das armas e da linguagem do medo, crianças e adolescentes que buscam nas 

atividades ilícitas meios de sobrevivência.  

A utilização do trabalho infanto-juvenil no tráfico vem crescendo no país e se 

espalha pelas cidades médias do interior do Brasil. Novamente, o município de Vitória 

da Conquista é um exemplo desse fenômeno. Fundamentando nos depoimentos e na 

constatação do Conselho Tutelar, verificamos que algumas crianças e adolescentes 

buscam o tráfico de entorpecentes como um meio perverso de sobrevivência ou, como 

informa um jovem107: “(...) têm crianças e adolescentes que são forçados pelos adultos 

[traficantes] a entrarem no ‘movimento’”108.  

2.3 O Envolvimento de Crianças e Adolescentes no Tráfico de Entorpecente: Uma 

Morte Vaticinada. 

A violência contra crianças e adolescentes acentua-se ainda mais com o crime 

organizado, principalmente com o narcotráfico. A “organização criminosa” utiliza a 

mão-de-obra infanto-juvenil nos postos hierárquicos do tráfico, seja como “olheiros” 

(observadores), “aviões” (entregadores), “vapores” (vendedores), “gerente da boca” 

(uma espécie de administrador dos negócios ilícitos do tráfico), ou até mesmo como 

                                                
107 Esse jovem de 16 anos foi atendido, em novembro de 2003, pela Coordenação da Rede de Atenção da 
Criança e do Adolescente com o objetivo de cumprir uma das medidas socioeducativas, o trabalho 
comunitário, como determinou o juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca do Município de 
Vitória da Conquista. 
108 A expressão “movimento” significa tráfico. Tanto nos morros do Rio de Janeiro, como na periferia da 
cidade de Vitória da Conquista, a denominação é a mesma. Cf: Dowdney (2003). 



 

 

119 

seguranças armados (Dowdney, 2003). Neste universo ilícito, crianças e adolescentes 

envolvidos no tráfico são assassinados por grupos rivais ou por policiais.109 

 

Os adolescentes que são usados no tráfico de drogas só chegam até os 

dezoito anos. Em Vitória da Conquista, infelizmente, existe essa 

situação. Recentemente, cinco adolescentes foram assassinados, eles 

tinham dezoito anos de idade. Alguns policiais dizem que é só os 

adolescentes completarem dezoito anos, que eles irão sumir da cidade. 

Realmente, é isso que está acontecendo. Quando alguns jovens 

completam dezoito anos, eles são assassinados por esse tipo de 

policial, que pertence aos grupos de extermínio da cidade. No entanto, 

aparece nas manchetes dos jornais a notícia da morte do jovem, 

apresentando a causa como oriunda das briga das “gangs” rivais. Não 

é verdade, nós [os conselheiros tutelares] sabemos o que está 

acontecendo realmente (Entrevista realizada com a presidente do 

Conselho Tutelar).110  

Um adolescente de 16 anos, por meio de entrevista, relatou a sua tragédia 

pessoal: 

(...) moço, caí aqui [Delegacia de Vitória da Conquista] porque tentei 

assaltar um gringo no Cristo,111 fui espancado pelos policiais como se 

fosse um bicho, apanhei muito. (...) eles dizem [os policiais] que sou 

um perigo para a sociedade, por isso, vou morrer. Qualquer dia, eles 

vão me levar e me matar. Quero sair de Conquista, estou ameaçado de 

                                                
109 A respeito deste assunto veja o livro de Luke Dowdney, intitulado Crianças do Tráfico: um estudo de 
caso de crianças em violência armada organizada no Rio de Janeiro. O autor apresenta uma radiografia 
do narcotráfico do Rio de Janeiro, reconstruindo historicamente as origens das facções criminosas nos 
bairros populares e o momento em que tais facções passaram a utilizar a mão-de-obra infanto-juvenil no 
rico comércio de drogas. Também analisa o universo deste trabalho e suas conseqüências nefastas para 
esta população. Segundo Dowdney (2003), estima-se que 5 a 6 mil crianças e adolescentes estejam 
trabalhando para as facções de droga no Rio de Janeiro.    
110 Entrevista concedida em 16 de dezembro de 2004.  
111 O “Cristo” a que o adolescente se refere é um ponto turístico da cidade, localizado na Serra do 
Periperi. Ele tentou assaltar um estrangeiro que estava conhecendo a região.  
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morte pelos policiais. Eles vão fazer igual como fizeram com meu 

irmão,112 ele foi morto pelos policiais com vários tiros. (...)113  

De acordo com o relato dos entrevistados, verifica-se que a prática corriqueira 

de assassinatos cometidos por alguns policiais torna-se invisível pelo pacto do 

silêncio, pois os meios jornalísticos omitem os fatos. O Estado, por sua vez, não 

investiga as denúncias do Conselho Tutelar e, com isso, a morte prematura assola as 

famílias das vítimas.  

Consideramos pertinente relacionar a morte vaticinada dos jovens de 18 anos de 

Vitória da Conquista com um trecho do mito de Aquiles, quando Thetis, a “deusa do 

mar”, mãe de Aquiles, profetizou que ele morreria na “flor da juventude”.114 A morte 

prematura do jovem helênico significa, metaforicamente, o heroísmo, a vida de glória, 

princípio fundamental da cultura grega antiga (a Paidéia), pois Aquiles pôde escolher 

entre uma existência anônima e uma morte heróica no campo de batalha.  

Já nos tempos atuais, os assassinatos anunciados dos conquistenses retratam a 

falta de opção dessa parcela da juventude que, devido às condições econômicas, à falta 

de acesso aos bens materiais e culturais e à omissão do Estado em não efetivar políticas 

públicas, ingressa no mundo do tráfico, numa vida “não-heróica”, em que as 

                                                
112 O irmão do entrevistado morreu em 2003, com 18 anos, por envolvimento em roubos e venda de 
drogas. 
113A entrevista aconteceu em 11/1/2005, nas dependências da Delegacia de Vitória da Conquista. O 
adolescente estava preso havia 58 dias. Até aquela data não tinha tido nenhuma audiência com o promotor 
ou com o juiz, somente as visitas dos conselheiros tutelares. No dia da entrevista, o adolescente estava há 
15 dias na “solitária” da delegacia, cujas condições eram péssimas. No local não havia colchão, lençóis, 
materiais de higiene pessoal; não saía da cela e tinha que implorar para ir ao banheiro, portanto, fazia suas 
necessidades fisiológicas no local. O mesmo acontecia nas demais celas, onde os sete adolescentes que 
estavam presos − duas adolescentes e cinco jovens − conviviam com tais condições subumanas. Esta 
situação constitui o avesso das determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e, até da 
Constituição Federal. Era visível a violação dos direitos humanos. O abuso de poder e as arbitrariedades 
dos policiais criavam um ambiente de violência. O referido adolescente, segundo informações do 
delegado, confirmadas pela conselheira tutelar, tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes, atuando 
como vendedor de drogas.      
114 Aquiles é um herói dos poemas da Ilíada de Homero. O escritor grego narra o mito de Aquiles, nascido 
da união de um mortal com a “deusa do Mar”, Thetis, que lhe deu a imortalidade. No entanto, o filho da 
“deusa” possuía uma parte do seu corpo vulnerável, o calcanhar. Quando inicia a guerra entre as cidades 
gregas e Tróia, Thetis comunica a Aquiles, que se ele for para a guerra morrerá e se tornará imortal pelos 
seus feitos heróicos (Homero, 2002).      
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expectativas futuras lhe são negadas. O trágico dessa realidade histórica, diferentemente 

daquela de Aquiles, é que não é Thetis que comunica aos jovens de 18 anos que eles 

morrerão na “flor da idade”, mas as autoridades policiais que, além de anunciarem, 

concretizam a “profecia”.    

Na referida entrevista, a presidente do Conselho Tutelar expõe a quantidade de 

crianças e adolescentes que são mortos no município pelo envolvimento no tráfico,  

eliminados pelos traficantes ou pelos grupos de extermínio ligados à polícia.  

(...) nós levantamos nesses três anos [de fevereiro de 2001 a fevereiro 

de 2004] cerca de cinqüenta adolescentes assassinados pelos grupos 

de extermínio, sem falar dos que estão desaparecidos, como o caso de 

um menino que está desaparecido, mas nós sabemos que ele está 

morto; até o momento, o corpo não apareceu. Fora esses casos.(...), é 

triste dizer isso, têm jovens que irão morrer quando completar 18 anos 

e nós não podemos fazer nada (...). 115 

Os relatos explicitam a situação insustentável enfrentada pelas crianças e pelos 

adolescentes do município de Vitória da Conquista, que são utilizados como mão-de-

obra no tráfico de drogas. Convivem com a agressividade e a violência e estão sob o 

“fio da navalha”, ou seja, são constantemente ameaçados. Muitos são massacrados, 

vítimas dos assassinatos ou dos “desaparecimentos”. Em meio a esse massacre 

anunciado, o Conselho Tutelar, instância autônoma encarregada de zelar pelo 

cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme determina o ECA e 

as ONGs voltadas ao atendimento desta parcela da população, torna-se impotente diante 

da impunidade e da banalização da morte das vítimas. 

                                                
115 Entrevista concedida em 10 janeiro de 2005. 
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 O Estado brasileiro utiliza seu aparato policial coercitivo para conter as “classes 

perigosas”, utilizando formas violentas de controle social, por meio de chacinas, torturas 

e grupos de extermínio. Segundo Silva (2004:64-65), 

o extermínio é uma forma particular de homicídio, ainda que nem todo 
homicídio possa ser considerado como extermínio. Além de 
particularizar-se como uma forma de homicídio doloso e qualificado, 
o extermínio caracteriza-se (...) como um crime continuado, ou seja, 
seus implementadores matam seguidamente, sem que haja 
dependência do intervalo temporal dessas mortes, revelando objetivos 
e situações que se repetem de maneira sistemática. Esse delito, 
portanto, constitui uma prática dolosa que visa, continuamente, 
eliminar indivíduos ou grupos. 116 

Há inúmeros exemplos dessas práticas de controle social do aparato policial, 

dentre as quais podemos destacar: a chacina do Presídio do Carandiru,117 na cidade de 

São Paulo; chacina da favela Vigário Geral, no Rio de Janeiro,118 a blitz da polícia 

                                                
116 O autor, dentro dessa argumentação, explica que existem diversos agentes que cometem extermínios: 
os justiceiros, estudados pelo referido autor; pistoleiros de aluguel; matadores ligados ao tráfico de 
drogas; matadores especializados em eliminar grupos sociais específicos (prostitutas, homossexuais, 
população de rua, assaltantes, crianças e adolescentes envolvidos no crime organizado, entre outros.). 
Nesse ultimo caso acrescentam-se alguns policiais civis e militares que, conforme será apresentado 
adiante, estão matando, indiscriminadamente, pobres, negros e jovens. 
117 O massacre do Presídio do Carandiru ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, quando a polícia militar  
invadiu o Pavilhão 9 da penitenciária da cidade de São Paulo, com o objetivo de conter uma rebelião. A 
conseqüência dessa intervenção, segundo dados oficiais, foi a morte de 111 presidiários. Cf: Folha On 
Line do dia 2/10/2002. www.folha.uol.com.br/folha/cotidiano. O filme Carandiru, de Hector Babeco 
(2003), baseado no livro de Drauzio Varela (Estação Carandiru), apresenta imagens fortes do massacre. 
Também o documentário Prisioneiro da Grade de Ferro (auto-retratos), de Paulo Sacramento (2003), 
aborda, com base nos depoimentos dos presos, o fatídico dia da chacina. 
118 A chacina de Vigário Geral ocorreu no dia 29 de julho de 1993, na cidade do Rio de Janeiro, quando 
um grupo de extermínio, com cerca de 50 homens encapuzados, invadiu a favela e matou 21 moradores. 
Esse crime foi realizado por policiais para se vingarem da morte de quatro policiais militares, que teriam 
sido assassinados pelos traficantes de drogas da favela. Porém, nenhuma das vítimas era ligada ao tráfico. 
Cf: Folha de S. Paulo, 21 de setembro de 2002.   
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militar na Favela Naval, na cidade de Diadema,119 o massacre da Candelária,120 o caso 

do ônibus 174, no Rio de Janeiro,121 entre outros casos que estão no anonimato. 

Os casos exemplificados e as inúmeras mortes dos jovens das periferias das 

médias e grandes cidades remetem à expressão cunhada pelas classes dominantes como 

“inimigos comuns”, ou como “classes perigosas”, pois, nesta concepção, são 

responsabilizados pela criminalidade, tornando-se passíveis às ações enérgicas do 

aparato policial que, muitas vezes, podem levar as pessoas deste grupo social à 

execução sumária. Como sublinha Gey Espinheira (2004: 44-45), ao analisar o crime 

organizado no subúrbio ferroviário de Salvador: 

Há um tipo humano considerado desprezível: é jovem, homem, 
pardo/negro e pobre.  Um inimigo [comum] que se parece com perfil 
da maioria da população quando se consideram as idades, os gêneros, 
as cores e as rendas: 70% dos baianos jovens do sexo masculino. Este 
tipo social constitui a principal vítima de assassinatos em Salvador e 
na Bahia. A destruição da juventude é terrível. O Brasil se posiciona 
como um dos países mais cruéis do mundo que elimina uma 
proporção que não tem oportunidade de ingresso no sistema formal de 
trabalho (...).      

Nessa mesma linha de reflexão, Luiz Eduardo Soares (2005:89), em um texto 

que analisa a violência policial no Rio de Janeiro, quantifica as pessoas assassinadas 

pelo aparato policial, quando afirma: 

(...) as mortes provocadas por ações policiais cresceram 298,3% nos 
últimos sete anos. Chegamos, portanto, ao espantoso número de 7.998 

                                                
119 Nas blitz policiais, ocorridas nos dias 3, 5 e 6 de março de 1997, na favela Naval, da cidade de 
Diadema, houve  cenas de tortura, humilhação e extorsão, que foram gravadas e exibidas no Jornal 
Nacional, da Rede Globo, no dia 31 de março de 1997. Por motivo dessa truculência policial, um homem, 
Marcio José Josino, foi assassinado com um tiro na nuca. CF: Folha de S. Paulo, 6 de abril de 1997. 
120 A chacina ocorreu nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, na 
madrugada de sexta-feira, no dia 23 de julho de 1993, quando oito crianças e adolescentes foram 
assassinados. Esse crime foi praticado por policiais militares e civis, com requintes de crueldade e frieza, 
pois todas as vítimas estavam dormindo na hora dos tiros. Foi um episódio que abalou a opinião pública 
brasileira e repercutiu internacionalmente. No entanto, ainda hoje, após doze anos, somente três 
assassinos estão presos e seus mandantes continuam na impunidade. Cf: Lopes (1994). 
121 Esse episódio aconteceu com um dos sobreviventes da chacina da Candelária, Sandro do Nascimento, 
que seqüestrou o ônibus 174, no bairro do Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 de 
junho de 2000. O desfecho desse acontecido foi a morte de duas pessoas, da refém e de Sandro, cujo 
assassinato ocorreu dentro do camburão que o conduzia à delegacia. O episódio constituiu enredo para o 
filme Ônibus 174, de José Padilha, de 2002.  
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vítimas letais da violência 53,8 por 100 mil habitantes. Exatamente o 
dobro da média brasileira. Isso significa que 18 pessoas foram 
assassinadas no Estado do Rio diariamente, oito das quais na capital. 
A maioria era jovem, do sexo masculino, entre 15 e 24 anos, pobres e 
negros, moradores das áreas mais pobres da cidade. Trata-se de uma 
tragédia cuja dimensão humana é incomensurável e cujas 
conseqüências são extensas e profundas nos mais diversos âmbitos, da 
economia à psicologia coletiva.  

Silva e Silva (2005), baseando-se nos dados do Datasus, salientam que, em 

2000, o total de homicídios no país foi de 45.919 casos. O número de pessoas entre 14 e 

24 anos assassinadas foi de 17.762, alcançando 32,82% do total, que representa uma 

média de 50 jovens mortos por dia. Quando se especifica o grupo etário de 15 a 18 anos, 

a média de mortes fica em torno de 16 casos por dia. Essa pesquisa comprova que a 

maioria dos casos de homicídios, tanto da população entre 15 e 18 anos quanto da 

população juvenil, ocorre com indivíduos do sexo masculino. Em razão dos dados 

impressionantes, os autores afirmam que está havendo um genocídio no país, que atinge 

a população juvenil masculina, entre 14 e 24 anos. 

Já o Mapa da Violência IV: os Jovens no Brasil, elaborado pela UNESCO, 

conforme assinalado anteriormente, constatou, em 2002, que a taxa de homicídios de 

jovens, entre 15 e 24 anos, foi de 54,7 em 100 mil habitantes. Comparando esse dado 

com a taxa de homicídio da população em geral, nesse mesmo período, que foi de 28,4 

em 100 mil habitantes, verifica-se que a taxa de homicídios entre os jovens praticamente 

duplicou. Ou seja, cada vez mais os jovens tornam-se potenciais vítimas da violência 

letal (Waiselfisz, 2004).   

Tais dados ainda nos levam a pensar que a violência policial contra essa parcela 

da população é uma constante nas grandes e médias cidades brasileiras. Como se 

observa, a atitude adotada pelo Estado brasileiro constitui-se em verdadeiro extermínio 

de uma parcela significativa da população juvenil.  
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Além dessa situação de extermínio, alguns jovens, parafraseando Sérgio 

Buarque de Holanda, são “desterrados do próprio espaço” (casa, rua, bairro, cidade e até 

o estado), condenados a viver em um “não-lugar”, fora do convívio público, não 

podendo ser “vistos, nem ouvidos e, muito menos, expressar suas opiniões livremente”, 

pois foram sentenciados à morte pelos traficantes ou pelos policiais. Portanto, não 

podem retornar à sua cidade de origem e ao convívio familiar:  

(..) aqui [Vitória da Conquista] têm alguns adolescentes marcados de 

morte, tivemos que tirá-los imediatamente da cidade. Alguns estão em 

Salvador, cumprindo medidas socioeducativas, outros estão sob 

proteção das igrejas, seja católica ou evangélica, fazendo tratamento 

para deixar as drogas. Porém nenhum desses meninos pode voltar para 

Conquista, porque no dia que qualquer um aparecer por aqui, morre. 

(Presidente do Conselho Tutelar do Município de Vitória da 

Conquista). 

Esta narrativa, por si mesma, já reproduz uma morte simbólica desses 

adolescentes, pois, mesmo vivos, suas imagens são eliminadas dos seus espaços de 

experiências e ninguém pode mencionar os nomes deles publicamente. Há um 

esquecimento forjado das pessoas, como se nunca tivessem vivido naquele ambiente 

(bairro, rua e casa). São esquecidos e seus destinos, desconhecidos. Forçados a romper 

com os laços familiares e de amizade, passam a ser encarados, nos termos de Hannah 

Arendt (1989: 498), como “cadáveres vivos”, ao se referir aos habitantes dos campos de 

concentração nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial. 

As inúmeras práticas de tortura, as agressões físicas e, até mesmo, a morte, 

aplicadas aos jovens pelo aparato policial, foram verbalizadas por um adolescente de 17 

anos, através da imagem metafórica do inferno, como forma de sintetizar a tragédia de 

sua experiência de vida: 



 

 

126 

 (...) conheci de perto o inferno, o inferno da prisão, fiquei cinco 

meses e três dias naquele lugar, onde a gente é tratado como se fosse 

bicho. Moço, já vivi coisas que pessoas de cinqüenta anos nunca 

viveram. Passei fome, morei na rua, fui baleado na perna e no braço 

pelos homens [policiais]122, que achavam que eu era ladrão, só porque 

estava como uns amigos errados123 na rua, vindo de uma festa. Aí, 

chegaram atirando, só senti a dor e vi o sangue escorrendo (...).124  

O referido jovem precocemente experimentou a crueza de espaço inumano, que 

não se inscreve como um caso isolado de um baiano, morador de uma cidade 

interiorana, porém como realidade corriqueira e trivial para milhares de crianças e 

adolescentes do país, em que os horrores, a tortura, o massacre, a dor, as arbitrariedades 

do aparato policial tornaram-se recorrentes na sociedade.  

Contribuindo com o relato acima, transcreve-se um trecho da narrativa de uma 

adolescente, vítima da exploração sexual, envolvida com o narcotráfico, que na ocasião 

da entrevista, estava presa em uma delegacia de Vitória da Conquista: 

Na pista [em trecho da BR 116] é horrível, mas aqui [na delegacia] é 

pior. Eles [os policiais civis] nos tratam aqui como cachorro, eu 

apanho quase todos os dias. A nossa vida se transforma em morte. 

Olha como estou, tenho Aids e estou sofrendo muito, vou morrer, sem 

medicamento, sem nada [um longo silêncio]. Os policiais falam que 

dou muito trabalho, por isso, posso morrer a qualquer momento. É 

verdade, eles falam isso direto para mim125 (Adolescente, 17 anos, 

                                                
122 Em alguns municípios da Bahia, os policiais são chamados, no linguajar dos jovens, de “os homens”. 
123 O adolescente, ao utilizar a expressão “amigos errados,” está querendo dizer que os outros jovens 
(“uns amigos”) praticaram algum furto ou têm algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas. No 
entanto, ele não quis entrar em detalhes sobre esse fato. Nesse sentido, não insistimos nesse item, pois 
poderia prejudicar o andamento da entrevista, fazendo com que o adolescente  silenciasse.  
124 A entrevista foi concedida em 7 de janeiro de 2005, na residência de outra entrevistada, com a 
presença da presidente do Conselho Tutelar. O adolescente, na ocasião da pesquisa, vivia maritalmente 
com outra adolescente, que teve a experiência de ser explorada sexualmente na rede de prostituição 
infanto-juvenil de Vitória da Conquista. Os relatos da referida adolescente já foram analisados neste 
capítulo. 
125 Neste momento, a adolescente abruptamente silenciou, pois os policiais começaram ameaçar a 
entrevistada, com gestos. Por causa dessa lamentável situação, a entrevista foi interrompida. Uma outra 
questão preocupante é que a adolescente, de acordo com as afirmações do delegado e com os registros do 
Conselho Tutelar, está com Aids, e, até aquele momento, não havia recebido tratamento médico 
adequado.   
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que, no momento da entrevista, estava em privação de liberdade na 

Delegacia de Vitória da Conquista). 

Os relatos apontam para aquilo que se caracteriza como uma realidade 

insustentável à condição humana, principalmente para o momento vital dessa 

humanização, que são a infância e a adolescência. Os adolescentes, que trazem gravados 

nos seus corpos e na memória as marcas da violência policial, as práticas recorrentes da 

prisão (espancamento, humilhação, tortura, agressão psicológica, entre outras mazelas) 

e as condições deploráveis, revelam uma vivência de dor, de violência, de medo, 

explicitando, conforme Sérgio Adorno, uma “experiência precoce de punição”126, cujas 

trajetórias se configuram contrárias às determinações do ECA.  

Essas experiências fazem lembrar, conforme citada anteriormente, a descrição de 

Hannah Arendt sobre os campos de concentração nazista, quando recorre à metáfora do 

“inferno” para se referir à situação das “classes agonizantes”, os párias privados dos 

direitos, torturados, massacrados e executados, em uma realidade marcada pelo terror. 

Para a autora os párias, os supérfluos, os agonizantes passaram a não compartilhar a 

“comunidade política”, e são expulsos do “mundo comum”. Isso só pôde acontecer 

porque “os Direitos do Homem, apenas formulados, mas nunca filosoficamente 

estabelecidos, apenas proclamados, mas nunca politicamente garantidos, perderam, em 

sua forma tradicional, toda a validade” (Arendt, 1989:498). 

Essa questão faz pensar, novamente, nas formulações de Giorgio Agamben 

sobre estado de exceção, já referidas, em que a figura do homo sacer se relaciona às 

                                                
126 Adorno (1993:185), em um texto que analisa as trajetórias das crianças que foram impelidas a 
trilharem os caminhos da criminalidade, assinala que são pessoas que vivenciam “experiência precoce de 
punição”. E segundo o autor, são “duplamente punidas”. De um lado, “pelas diversidades das condições 
materiais de existência e pela destituição dos direitos, os que possibilitariam fazer de seu universo um 
mundo eminentemente infantil, um mundo onde realidade e o caráter lúdico da convivência com os outros 
se encontram entrelaçados em uma unidade indissociável. [Do outro lado], são punidas pela 
criminalização de seu comportamento e responsabilizadas pelo aumento da criminalidade e da violência”. 
Nesta chave interpretativa, pode-se afirmar que essas crianças e esses adolescentes são “menorizados”, ou 
seja, aquelas crianças e aqueles adolescentes que estão desprovidos de seus direitos, ficando, assim, 
“expostos a vários tipos de violência e exploração por parte dos adultos” (Adorno, 1991:7). 
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pessoas que podem ter suas vidas aniquiladas pela vontade do soberano e aglutinadas 

em grupo sem direitos: “(...) aquele que é banido, [e não apenas posto fora da lei ou 

indiferente a ela], mas abandonado por ela, ou seja, exposto e colocado em risco no 

limiar em que a vida e o direito, externo e interno, se confundem” (Agamben, 2002:36). 

Isto acontece, porque o estado de exceção não se diferencia do estado de direito, 

tornando os cidadãos submetidos ao poder do soberano e, nessa condição, tem-se uma 

“vida exposta que pode ser morta, sem que se cometa um homicídio” (Idem: 171).  

No esteio desta interpretação, os relatos dos adolescentes, descritos e analisados, 

nos possibilitam assinalar que as vítimas desta violência possuem vivências próximas à 

“vida nua”, as quais podem ser descartáveis, aniquiladas, despojadas dos direitos, pois 

perderam sua visibilidade na dimensão pública. Não são “ouvidos e nem vistos”, como 

se não existissem, compelidos ao terreno da indiferença, pois as vidas desses sujeitos 

metamorfoseiam-se, utilizando a expressão empregada pela adolescente entrevistada, 

“em morte”, cujo sofrimento não causa comoção da sociedade em geral e nem medidas 

estatais eficientes que promovam a transformação de tal realidade. Portanto, na trilha de 

Agamben, sublinha-se que a sistêmica violência experimentada por essa população 

parece não se configurar como crime, é algo semelhante à “vida matável e 

insacrificável” do homo sacer.     

O “inferno”, descrito pelos adolescentes, inscreve-se em um cenário trágico 

onde os vários tipos de violência contra crianças e adolescentes, tanto no universo 

doméstico e íntimo como nos espaços públicos, são tecidos dentro de uma sociedade de 

extrema desigualdade, que produz e reelabora uma cultura política, historicamente 

urdida, que quase impossibilita o estabelecimento da negociação, do diálogo e da 

efetivação dos direitos. 
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Por sua vez, tudo isso parece estar vinculado ao fato de que o Estado, em suas 

três esferas, não garante e nem executa, de forma eficiente, os direitos da população 

infanto-juvenil, mas realiza cortes orçamentários em políticas públicas, estabelece 

programas sociais focalizados que se desvinculam do campo dos direitos, bem como 

exerce, por meio do aparato policial, ações coercitivas e punitivas, gerando agressões 

físicas e até mesmo o extermínio da população juvenil pobre, negra (ou não-branca), 

situada nos bairros periféricos.  

Nesse sentido, o capítulo seguinte versará sobre a peculiaridade política de 

Vitória da Conquista, reconstruindo, de forma panorâmica, a trajetória da formação da 

realidade local, com o propósito de apontar caminhos para se entender a persistência dos 

traços marcantes da cultura política numa administração municipal democrático-

popular, liderada pelo PT, há dois quadriênios (1997-2001 e 2001-2005), em uma 

“conjuntura de indeterminações”. 
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CAPÍTULO 3 
 

OS CONTORNOS HISTÓRICOS DA VIOLÊNCIA NO SERTÃO DA RESSACA: 
ELEMENTOS DA FORMAÇÃO SOCIOPOLÍTICA DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

 
Ao longo deste capítulo, pretende-se desvelar alguns aspectos da peculiaridade 

política inerente à Vitória da Conquista. Deste modo, uma reflexão mais atenta ao 

processo histórico da formação do município torna-se crucial para reconstruir um 

passado de violência, personalismo, mandonismo e resistência. 

3.1 A Violência no Sertão da Ressaca: A Base da Formação Social e Política de 

Vitória da Conquista. 

O povoamento do território do Planalto da Conquista tem sua gênese no período 

de ocupação do interior da colônia, na tentativa de encontrar pedras preciosas, abrir 

estradas para expansão econômica do litoral em direção ao interior, eliminar e subjugar 

os índios, destruir os quilombos encontrados e povoar a imensa região dos sertões. No 

século XVIII, João da Silva Guimarães, comandando sua tropa, iniciou o 

desbravamento do Sertão da Ressaca127, chegando às terras do atual município de 

Vitória da Conquista, em 1752. O bandeirante delegou ao seu capitão, João Gonçalves 

da Costa, que continuasse sua empreitada (Sousa, 2001). 

João Gonçalves da Costa e seus comandados foram os responsáveis pela 

formação do povoamento do Sertão da Ressaca, local onde se instalou o Arraial da 

Conquista, núcleo inicial que originou a cidade (Sousa, 2001). Os colonizadores, ditos 

                                                
127 Maria Aparecida de Sousa, em seu livro A Conquista do Sertão da Ressaca: povoamento e posse da 
terra no interior da Bahia, apoiada na pesquisa de Ruy Medeiros, indica que o termo Sertão da Ressaca 
significava uma funda baía de mato baixo, circundada por serra, que correspondia às terras entre os rios 
Pardos e das Contas. Essa denominação da região ficou até o final do século XVIII, quando passou a ser 
chamada de Arraial da Conquista (Sousa, 2001:19). 
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bandeirantes, encontraram povos autóctones, formados por três grupos indígenas – 

Ymboré, Mongoió e Pataxó (Aguiar, 2000) – com quem travaram sangrentos combates.  

O aglomerado populacional, denominado Arraial da Conquista, tem sua origem 

no massacre e na subjugação dos “gentios”. As narrativas sobre as disputas sangrentas 

entre os colonizadores e os indígenas pelo território teceram no imaginário social o 

espírito civilizador e a superioridade dos desbravadores bandeirantes (Miguel, 2000).128  

Tais “feitos heróicos” deram origem ao atual nome do município, Vitória da 

Conquista, 129 uma redundância que afirma e confirma a vitória do conquistador e 

naturaliza a conquista violenta no imaginário social. O nome alude à morte, à 

escravidão e à destruição. Pode-se dizer que o nome da cidade é uma metáfora que 

moldura o silêncio dos conquistados e, de uma forma ou de outra, mitifica a história dos 

conquistadores e tenta apagar da memória coletiva os vestígios dos primeiros habitantes 

da terra. Portanto, Vitória da Conquista reitera, simbolicamente, a violência de um 

passado distante, fazendo com que se eternize através da palavra, pois expressa a 

virulência do vencedor sobre o vencido, aludindo a um paraíso civilizado pelos 

                                                
128 Miguel apresenta um trecho de uma das narrativas que revela os “feitos míticos” dos conquistadores 
do Sertão da Ressaca: “Daí seguiu à noite com archotes de raízes resinosas, em busca dos índios, até o 
lugar (chamado) de Batalha, onde alcançou, travando-se, às 4 horas da manhã, luta renhida, selvagem e 
porfiada; e começando os seus companheiros, inferiores em número à grande horda de bárbaros, a 
esmorecer e a ceder pelo cansaço, já as armas de fogo não suportam mais o carregá-las para que não 
explodissem, tal tinha sido a veemência do ataque e da luta durante o dia inteiro, até que o mestre de 
campo, animando seus companheiros e soldados, promete a Nossa Senhora da Vitória elevar no lugar do 
triunfo, se vencesse, uma capela. Com aquela invocação, animados seus soldados, trava-se a luta corpo a 
corpo, e manejando com denodo e vantagem o facão, conseguem no fim de algumas horas, e na distância 
de uma légua, esplêndida vitória no lugar da própria aldeia (taba) por se ter posto em debandada e fuga 
alguns índios, tendo-se entregue e outros ficado prisioneiros” (Torres Apud: Miguel, 2000: 56). Essa 
localidade foi palco de uma sangrenta batalha travada entre os índios e a bandeira de João Guimarães da 
Silva, quando passava com seu bando na região. Tais batalhas eram comuns nas expedições dos 
bandeirantes, que entravam em confronto com as diversas etnias indígenas do interior do país. Além dessa 
referência, veja-se o já citado trabalho de Sousa (2001). 
129 O município, ao longo da sua história, foi nomeado de diversas maneiras. Iniciou como Arraial da 
Conquista. A partir de 1840, ganhou o status de Vila, sendo chamada de Imperial Vila da Vitória. Com a 
República passou a ser designada de Conquista. Na década de 40, por meio da Lei Estadual de 1943, o 
município passou a ser denominado pelo seu atual nome. As diversas formas de nomear a cidade tiveram  
origem na vitória  dos bandeirantes sobre os primeiros habitantes da terra.    
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primeiros desbravadores, cuja tarefa árdua foi “lapidar a jóia do sertão” e “cultivar as 

rosas”, regadas pelo sangue indígena e negro.130  

Apesar de alguns estudos realizados nas últimas décadas desmistificarem o 

episódio da batalha que dizimou os índios da região, conforme propaga o imaginário 

popular conquistense, até hoje, a imagem do massacre mítico é recorrente na cidade, 

alimentada pelas escolas, pelos jornais e pelas crônicas, entre outros.   

Na contramão desse imaginário, Souza (1999:24), em seu trabalho intitulado 

Arreios, Currais e Porteiras: uma leitura da vida política na Primeira República, 

afirma: 

Ao final do século XVIII e início do século XIX, à medida que vão se 
implantando fazendas ligadas à pecuária extensiva e rudimentar de 
gado bovino, vão, também, se intensificando as contradições entre 
dois grupos (conquistadores e indígenas). Uma vez que o sistema de 
criação implementado requisitava cada vez mais áreas extensas, os 
primeiros pecuaristas da região entraram em rota de colisão com os 
nativos. Era a substituição do modelo comunitário primitivo indígena, 
pela apreensão privada da terra por parte dos conquistadores. 

O processo de povoamento consolidou-se por meio da criação extensiva de gado 

na região que originou o Arraial da Conquista, no final do século XVIII. O desbravador 

João Gonçalves da Costa fixou residência no Sertão da Ressaca, tornando-se um dos 

maiores latifundiários do interior da Bahia e proprietário de uma grande quantidade de 

cabeças de gado (Sousa, 2001).    

Dessa forma, o Arraial da Conquista se situava numa localidade geográfica 

privilegiada que ligava o litoral ao sertão, através das estradas construídas por João 

Gonçalves da Costa. Pelo povoado, portanto, transitavam os fluxos comerciais nos dois 

sentidos, sertão-litoral e litoral-sertão. Além disso, segundo Souza, a pecuária convivia 

                                                
130 Sousa (2001:53) nos apresenta um trecho da carta de João Gonçalves que menciona a existência de 
escravos fugidos nas aldeias indígenas da região. Portanto, tais desbravadores agiram também 
violentamente contra os negros (quilombolas e escravos que viviam nas aldeias indígenas). Eis um trecho 
da carta: “Devo dizer a V.M que em algumas destas aldeias se acham metidos alguns escravos que 
fugiram lá debaixo e um mulato ladino que me dizem, é capitão de uma das aldeias (...).”       
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com a agricultura de subsistência destinada a alimentar a população. A partir dessa 

atividade econômica, o mencionado Arraial se desenvolveu, chegando ao status de Vila 

em 1840, com o nome de Imperial Vila da Vitória. 

Para Ivo (2004), o controle político e econômico da Vila ficou nas mãos dos 

descendentes do desbravador do Sertão da Ressaca. Os filhos e parentes de João 

Gonçalves da Costa forneceram a base da formação da classe dominante que 

administrava a Vila numa configuração política autoritária, conservadora e violenta. 

A criação do Arraial da Conquista foi resultado do processo violento 
sobre os autóctones e da divisão das terras obtidas entre os membros 
da família colonizadora. A Câmara da Imperial Vila da Vitória, 
representada por descendentes dessa família, deu continuidade à 
política violenta inicialmente implementada pelos Gonçalves da Costa 
(Ivo, 2004: 79).    

A autora revela, ainda, que os chefes locais administraram a Imperial Vila da 

Vitória, durante o século XIX, valendo-se de práticas autoritárias e sob a égide das 

relações de favor, revestidas de um viés modernizador. Criou-se um conjunto de leis, 

decretos e ações com objetivo de organizar, controlar e ordenar, enfim, “civilizar” a 

cidade, nos aspectos políticos, econômicos, sociais e religiosos. Tais medidas foram 

calcadas nas variadas formas de coação e geraram todos os tipos de violência, 

sobretudo, contra índios, negros e brancos empobrecidos.  

Os homens “bons” (latifundiários, clérigos, comerciantes e nobres) governavam 

a estrutura política das vilas, tornando-se seus mandatários, pois concentravam o 

poderio econômico, social e político. 

Segundo o estudo clássico de Victor Nunes Leal (1997:81-82), as vilas, 

“concedidas por meio de um ato régio, [possuíam Câmaras Municipais que, no período 

colonial, incorporavam as] funções administrativas, legislativas, policiais ou judiciais”. 

No entanto, com a lei de organização municipal de 1828, as Câmaras passaram a ser 

controladas pelos presidentes das províncias, de forma tutelada, obedecendo a uma 
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rígida estrutura hierárquica (“presidente da Província, Conselhos Gerais, ministro do 

Império e Parlamento”). Assim, perderam a autonomia e passaram a ter o caráter 

meramente administrativo.131  

Victor Nunes Leal, ainda, aponta a discussão entre o centralismo e o localismo e 

a questão da autonomia das unidades municipais versus o poder central. Com a 

formação do Estado brasileiro, no século XIX, no período imperial (1822-1889), as 

municipalidades ficaram tuteladas pelos mecanismos de controle e subordinadas à 

estrutura hierárquica de poder desse período. Ivo (2004:38), ao comentar essa questão, 

observa:  

Essas teses “centralistas” e “localistas” demonstram um paradoxo 
apenas aparente. O fortalecimento do poder local e o progressivo 
processo de centralização do Estado não são incompatíveis. Na 
realidade, são complementares, uma vez que a formação do Estado e, 
principalmente, a crescente centralização política e administrativa 
tiveram nos chefes políticos locais sua base de apoio, os quais, em 
troca, retribuíram o paternalismo do poder central.   

A autora continua com sua argumentação: 

As estruturas dos centros urbanos refletiram o imaginário político 
construído desde o período colonial, reforçadas pela forma como se 
deu a ocupação da terra, que forjou em larga escala a propriedade 
privada. Por outro lado, a estrutura-administrativa do Estado Imperial 
promoveu o amesquinhamento dos organismos da administração local, 
tutelando-os em benefício das províncias, fazendo deles centro de 
barganha política.  (Ivo, 2004: 74).132 

A forma centralizadora do poder Imperial em controlar a política dos municípios 

contribuiu para o fortalecimento dos mandatários locais, que criaram uma teia de 

benefícios calcada nas relações de favor e nas negociatas com o governo da província. 

Pode-se inferir, de acordo com considerações de Chauí, apontadas anteriormente, que 

                                                
131Constituindo nas seguintes atividades: cuidar do centro urbano, estradas, pontes, prisões e iluminação; 
fazer a inspeção das escolas primárias, dar assistência aos menores, cuidar da saúde, entre outras 
atribuições de zelar pela comuna (Leal, 1997). 
132 Os chefes políticos da Imperial Vila da Vitória constituíram-se por meio das famílias proprietárias e 
tiveram seus membros à frente das funções administrativas e burocráticas, controlando os órgãos públicos 
e consolidando o poderio político, que, por sua vez, garantia o econômico (Ivo, 2004). 
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essa prática política foi comandada pela violência e teceu uma cultura política 

alicerçada em uma sociabilidade autoritária.    

Os administradores municipais, em consonância com a postura política do 

Estado Imperial, apossaram-se dos órgãos públicos e os transformaram em extensão do 

espaço privado, ou seja, familiar. A estrutura do poder local (Câmara, Delegacia, 

Comarca, Escolas, Milícia, etc.) tornou-se mecanismo para atender aos interesses 

econômicos e políticos dos chefes municipais, dos seus familiares e dos seus 

correligionários. Os serviços públicos, na sua gênese, estavam distantes da população 

em geral. O acesso do povo se dava por meio de barganhas ou pela concessão dos 

referidos chefes.  

Souza (1999) ressalta que a família de João Gonçalves da Costa, o desbravador 

do Sertão da Ressaca, foi a base para erigir as parentelas que dominaram por gerações a 

política e a economia do município de Vitória da Conquista. Conforme a abordagem do 

autor, apesar da relação de parentela que formou a “endogamia conquistense” 133, as 

famílias disputavam o controle das instâncias administrativa, legislativa e policial ou 

jurídica do município. O domínio das instâncias de poder era essencial para garantir os 

interesses familiares, tanto no âmbito econômico como no político, por isso, os conflitos 

entre as parentelas eram entremeados de atos violentos.  

Como se percebeu anteriormente, a política centralizadora do Estado Imperial 

possibilitou nos municípios os conflitos pela direção administrativa. Por meio da 

apropriação das funções públicas, as famílias dirigentes monopolizavam o poder e 

subjugavam a população subalterna, de forma autoritária e clientelista, constituindo, 

                                                
133 Souza (1999) denomina “endogamia conquistense” os arranjos familiares provenientes dos 
matrimônios entre os representantes das classes dominantes da região. O autor traça as árvores 
genealógicas dos chefes locais, bem como os conflitos que existiram entre eles no século XIX e início do 
período republicano.  
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assim, o mandonismo dos “potentados locais” e servindo de base, conforme Victor 

Nunes Leal, ao “sistema coronelista”.  

Seguindo o caminho percorrido por Ivo (2004), para complementar esta 

exposição, é interessante apresentar, de forma breve, alguns debates que se verificaram 

em torno dos conceitos de coronelismo, mandonismo e clientelismo. Para isso, 

recorremos à obra de Victor Nunes Leal e de outros autores que versam sobre estes 

temas. 

Victor Nunes Leal interpreta o coronelismo134 como um sistema político 

historicamente localizado, que é um fenômeno exclusivo da Primeira República (1889-

1930). 

(...) o coronelismo é sobretudo um compromisso, uma troca de 
proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a 
decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos 
senhores da terra. Não é possível, pois, compreender o fenômeno sem 
referência à nossa estrutura agrária (...) (Leal, 1997: 40). 

Tal fenômeno constituiu-se em um sistema político, alicerçado em 

compromissos recíprocos entre os chefes locais (os coronéis), o governo do Estado e o 

presidente da República, em que a prática do favor, o controle dos cargos públicos, a 

força policial e os erários foram elementos intrínsecos ao sistema (Leal, 1997). 

Juntando dois aspectos, o político e a conjuntura econômica do início da 

República, o coronelismo se deu, inicialmente, com as mudanças ocorridas em 

decorrência do golpe militar de 1889, que implantou o federalismo em substituição ao 

centralismo imperial. A República criou o cidadão-eleitor − homens alfabetizados, 

acima de 21 anos de idade − e também a figura do governador do Estado, eleito pelos 
                                                
134 Segundo Victor Nunes Leal (1997: 289-291), o termo coronelismo tem sua origem na Guarda 
Nacional, criada em 1831, no período da Regência, para conter as várias revoltas populares acontecidas 
na época. Fazendeiros ricos ou comerciantes e industriais abastados organizavam e lideravam, 
municipalmente, a Guarda Nacional, recebendo o maior posto hierárquico, o título de coronel. “Esses 
senhores eram os chefes locais que dominavam a política de forma patriarcal e autoritária, sob a tutela do 
governo provincial. Com a extinção da Guarda Nacional, em 1922, no período republicano, o sistema 
ficou enraizado na mentalidade sertaneja e os chefes locais ou líderes dos partidos passaram a ser 
nomeados coronéis”. 
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partidos estaduais, que controlava a política estadual. Gravitavam em torno dele os 

chefes locais, os coronéis. O poder dos governadores consagrou-se com a aplicação da 

lei de 1898, do presidente Campos Sales (1898-1902), a chamada “Política dos 

Governadores” (Janotti, 1981).135   

A política adotada pelo Estado brasileiro, na primeira República, possibilitou as 

engrenagens do sistema coronelístico, pois os governadores necessitavam de chefes 

locais para garantir o fortalecimento de seu poderio que, por sua vez, se apoiava nas 

benesses do governo estadual para assegurar sua própria existência.  

O compromisso de reciprocidade entre os governadores e os coronéis convivia 

com o amesquinhamento da autonomia municipal. Legalmente, os municípios estavam 

subordinados aos Estados e à União. Entretanto, os chefes locais situacionistas 

possuíam ampla autonomia extralegal, que consistia numa “carta branca que o governo 

estadual [outorgava] aos correligionários locais, em cumprimento da sua prestação no 

compromisso típico do ‘coronelismo’. E ainda em virtude dessa carta-branca que as 

autoridades estaduais [davam] o seu concurso ou [fechavam] os olhos a quase todos os 

atos do chefe local governista, inclusive a violência e outras arbitrariedades” (Leal, 

1997: 71). 

O segundo aspecto se deu por causa da conjuntura econômica existente no 

período, uma vez que os senhores de terra, por estarem economicamente em decadência, 

necessitavam da presença do Estado para sobreviver e perpetuar o seu poder político na 

localidade (Carvalho, J.M., 1997).    

                                                
135 A política dos Governadores, segundo Janotti (1981:36-38), tinha como objetivo garantir os interesses 
dos estados mais ricos da Federação, fortalecer as situações estaduais e assegurar nas urnas resultados 
eleitorais favoráveis. Também, essa política criou um mecanismo regulador das eleições, as “Comissões 
de Verificação de Poderes”.“O candidato para ser eleito precisava ter o cômputo dos seus votos 
reconhecidos em várias instâncias, dependendo do cargo pretendido. (...) As Comissões de Verificação de 
Poderes [por sua vez] atuavam como expurgadoras dos candidatos indesejáveis, sob a alegação de fraudes 
ou irregularidades burocráticas, que impediam a sua posse. Esta atividade ficou conhecida como 
‘degola’”.      
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O Coronelismo assenta, pois, [nas] duas fraquezas: fraqueza do dono 
de terras, que se ilude com o prestígio do poder, obtido à custa da 
submissão política; fraqueza desamparada e desiludida dos seres sub-
humanos que arrastam a existência no trato das suas propriedades.  
(...) a fragilidade de um sistema rural decadente, baseado na pobreza 
ignorante dos trabalhadores da roça e sujeito aos azares do mercado 
internacional de matéria prima e gêneros alimentícios (...) (Leal, 
1997:78). 

O coronel na sua localidade tinha o controle eleitoral, com o qual barganhava ou 

negociava com o governo do Estado os favores, os cargos públicos, etc. e, com isso, 

garantia ao governador votos e a legitimidade. Este, por sua vez, apoiava o presidente 

em troca do poder estadual. Dessa forma, as engrenagens do compromisso coronelístico 

se movimentavam, baseadas na estrutura agrária brasileira e no seu “atraso” econômico 

e político. 

Na interpretação de Ivo (2004), o coronelismo, diferente da formulação de 

Victor Nunes Leal e José Murilo de Carvalho, não foi resultante do enfraquecimento 

econômico dos senhores de terra e nem do “atraso político”. A autora cita os casos 

empíricos da realidade histórica - diferentes manifestações coronelistícas na Bahia -, 

como exemplos da dinâmica econômica e do caráter moderno em que viviam os 

coronéis baianos, dentre os quais os principais foram: os coronéis da região cacaueira, 

no sul do Estado; o coronel Franklin Lins de Albuquerque, da região do Vale do Rio 

São Francisco; o poderoso coronel Horácio de Matos, da região da Chapada 

Diamantina; e os coronéis pecuaristas da Imperial Vila da Conquista. Tais exemplos 

estavam situados em regiões de efervescência econômica, como a região cacaueira e as 

cidades ribeirinhas do vale do Rio São Francisco. No contexto de cada região, havia 

transações comerciais com o mercado externo.        

Já os coronéis da Imperial Vila da Conquista, como administradores, 

desenvolveram políticas públicas que visavam à modernização do local, melhorando as 



 

 

139 

estruturas físicas da cidade, construindo estradas de acesso a outras cidades do Estado e 

do norte de Minas Gerais e criando leis para ordenar o espaço urbano. 

Quanto ao período da existência do coronelismo, José Murilo de Carvalho 

(1997:2) é categórico, ao afirmar que 

[o] coronelismo é a fase do processo mais longo de relacionamento 
entre os fazendeiros e o governo. O coronelismo não existiu antes 
dessa fase [a Primeira República] e não existiu depois dela.  

Contrária a essa formulação, Janotti (1981: 80) esclarece que é impossível 

desvincular o coronelismo do mandonismo. Portanto, esse fenômeno político é uma 

vertente do mandonismo presente na Colônia, no Império e na República. Em outras 

palavras, usando os termos da autora: “o coronelismo demonstra ter uma estrutura 

bastante plástica, adaptando-se a sucessivos momentos históricos.” 

Nesta mesma via interpretativa, em seu estudo sobre os conflitos políticos entre 

as elites da Imperial Vila de Conquista no século XIX, Ivo (2004:50) sublinha que 

[a] relação de compromisso recíproco entre os coronéis e o governo, 
nos primeiros anos republicanos, não existiu em função do poder 
privado decadente, mas do reconhecimento de que os chefes locais, 
atuantes politicamente durante todo o Império, ainda eram atores 
ativos na vida política e pública. O coronelismo nada mais foi do que 
uma fase do antigo mandonismo, agora adaptado às necessidades de 
aliança e de compromisso entre o poder público e o poder privado, 
possibilidade indefinida no Império.    

Percebe-se que os trechos destacados são convergentes com as reflexões de 

Maria Isaura de Queiroz (1976:160), sobre o coronelismo. Para a autora, 

o coronelismo é a forma assumida pelo mandonismo local a partir da 
proclamação da República; o mandonismo local teve várias formas 
desde a Colônia, e assim se apresenta como o conceito mais amplo 
com relação aos tipos de poder político-econômico que historicamente 
marcaram o país 

Fundamentando nas formulações acima, pode-se afirmar que o mandonismo, 

existente desde o período colonial, ofereceu elementos para o coronelismo se configurar 



 

 

140 

enquanto um traço significativo da cultura política. Por meio dos mandatários locais, 

efetivaram-se os compromissos recíprocos entre os governos dos Estados e a União. Os 

coronéis se fortaleceram e foram essenciais na engrenagem do sistema, dando 

sustentação ao poder dos governadores e esses, por conseguinte, ao presidente. 

Maria Isaura de Queiroz (1976:157), referenciada pelo estudo do pesquisador 

francês Jean Blondel sobre a estrutura coronelística na Paraíba, durante o período de 

1950 a 1960, esclarece que o poder político do chefe local, o coronel, se estabelecia pela 

quantidade de votos de que dispunha no momento das eleições136. De acordo com a 

autora, o coronelismo apresentava-se, grosso modo, em uma estrutura hierarquizada em 

três níveis: “os coronéis; abaixo dele os cabos eleitorais137; e na base da estratificação 

política, os eleitores”. 

Nesta mesma direção, Maria Isaura de Queiroz elabora a tipologia da estrutura 

coronelítica, apresentando três formas de mando: o mando direto, em que o chefe local 

dominava, pessoalmente, por intermédio dos cabos-eleitorais, um número expressivo de 

eleitores. Já o mando indireto estava relacionado ao coronel que subordinava outros 

coronéis de menor poder econômico e político. E, por fim, o mando colegiado, quando 

“cada membro da família [dominava] uma zona, mas como esta [permanecia] unida e 

como não [tivesse] chefe marcante, a dominação [era] mais aristocrática (...)” (Queiroz, 

op.cit: 158).    

                                                
136 Sobre as eleições na Primeira República, Pereira de Queiroz (1976:155) acentua que: “a Constituição 
Brasileira de 1891 outorgou o direito de voto a todo o cidadão brasileiro, do sexo masculino, ou 
naturalizado que fosse alfabetizado; assim pareciam extintas as antigas barreiras econômicas e políticas 
[as estabelecidas pela antiga Constituição de 1824, que regeu a monarquia] (...). Todavia, verificou-se 
desde logo que a extensão do direito de voto a todo cidadão alfabetizado não fez mais do que aumentar o 
número de eleitores rurais e citadinos, que continuaram obedecendo aos mandões políticos já existentes. 
(...) os chefes políticos locais e regionais se mantiveram praticamente os mesmos, e continuaram elegendo 
para as Câmaras, para as presidências dos Estados, para o Senado, seus parentes, seus aliados, seus 
apaniguados, seus protegidos.” 
137 Segundo Pereira de Queiroz (1976: 157-161), o cabo-eleitoral configurou-se como o elo de ligação 
entre os chefes locais ou regionais com os eleitores. Cabia aos cabos-eleitorais organizar os eleitores para 
votar nos candidatos dos “potentados”. Essas pessoas mantinham e expandiam o poder dos coronéis. 
Nestes termos, o voto, na República, tal como acontecia no Império, tornou-se “um bem de troca”, através 
dele se realizava a barganha eleitoral. “O indivíduo dava seu voto porque já tinha recebido um benefício, 
ou porque esperava recebê-lo.”    
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Tanto os médios como os grandes coronéis utilizavam-se das relações de favor, 

do clientelismo e dos benefícios estatais para captarem votos e, por seu turno, manter e 

expandir a dominação. Nessa mesma medida, o artifício da violência, da crueldade e do 

medo foi empregado como mecanismo a fim de atender aos propósitos do compromisso 

coronelístico.  

O clientelismo, na visão de José Murilo de Carvalho (1997), assemelha-se com o 

mandonismo, pois perpassa a história política brasileira, renovando-se conforme o 

contexto político e econômico existente. Da mesma forma que o mandonismo, ele não é 

sinônimo do coronelismo, pois ambos foram ações secundárias desse fenômeno. No 

entanto, diferentemente, o clientelismo implica a troca entre atores de poderes desiguais, 

podendo constituir inúmeras formas de relações. Nesse caso, podem-se observar alguns 

exemplos dessa relação clientelística: o governo com os coronéis; os coronéis com o 

povo; o governo com o povo, sem a existência de intermediários; o legislador com o 

povo; os trabalhadores com os empresários; o governo com o Legislativo ou Judiciário, 

etc.  

Neste sentido, referenciado nas formulações acima, cabe realçar que o 

mandonismo e clientelismo foram traços da cultura política brasileira que se renovavam 

a cada contexto, pois se configuravam como práticas autoritárias, assentadas nas várias 

formas de violência e na apropriação privada da coisa pública. Com isso, não se quer 

aqui naturalizar, ou muito menos afirmar que tais aspectos culturais são tributários de 

um determinismo histórico. O que se pretende, sim, é inferir que os dois conceitos 

diferentes se reatualizam no processo ideológico constituído ao longo da formação 

política, pelas classes dominantes, dentro do movimento dialético das permanências e 

rupturas da história.    
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Diante do exposto, retoma-se a reconstrução da peculiaridade política de Vitória 

da Conquista, na trajetória da sua formação. Os conflitos violentos entre as facções dos 

mandatários locais caracterizaram a formação política do município e da região. A 

necessidade de controlar o espaço público era imprescindível para a sobrevivência do 

mandonismo oligárquico. De acordo com Fonseca (1999), as contendas locais 

ocorreram em todo o século XIX e perduraram até as primeiras décadas do século XX.    

Os conflitos políticos existentes no município geralmente eram de cunho pessoal 

e mobilizavam toda a sociedade, na medida em que os interesses das classes dominantes 

se confundiam com os interesses públicos. Nesse caso, tanto as disputas eleitorais como 

as intrigas entre as famílias eram encenadas de forma violenta nas ruas, nas praças, na 

Câmara, na igreja, ou seja, nos espaços públicos. As famílias brigavam entre si pelo 

controle do poder, ou por querelas pessoais e, para isso, utilizavam os mecanismos 

institucionais do município para coagirem seus opositores ou recorriam ao aparato 

coercitivo do Estado. Tais disputas se tornaram fontes de inspiração para os cronistas, 

alimento para o imaginário popular e objeto de trabalhos acadêmicos. Desse modo, para 

efeito ilustrativo, citam-se dois episódios ocorridos no início do período republicano e 

que, relacionados entre si, foram esmiuçados por vários pesquisadores.  

O primeiro, pesquisado por Ivo (2004), foi a Tragédia do Tamanduá, ocorrida 

em 1895, nos primeiros anos do regime republicano. O episódio teve origem em 

desavenças entre dois vizinhos − os da propriedade Tamanduá e os da propriedade Pau 

de Espinho −, que eram parentes e pertenciam à “endogamia conquistense”, expressão 

citada por Souza (1999). De um lado, estavam os representantes da família Oliveira 

Freitas e, do outro, os componentes da família Ferraz de Araújo.138 

                                                
138 Nessa ocasião, o subdelegado da cidade era o senhor Afonso Lopes Motinho, genro do coronel 
Domingues, proprietário da Fazenda Tamanduá, e, revestido da autoridade policial, utilizou a força para 
defender os interesses do sogro, matando dois integrantes da família Oliveiras Freitas, os irmãos Sérgio e 
Gasparino, filhos de Dona Lourença. A partir dessas mortes, desencadeou-se uma série de acontecimentos 



 

 

143 

A rixa entre os vizinhos ganhou dimensão política, pois as famílias pertenciam 

às classes dominantes conquistenses e eram opositoras na disputa pela administração 

municipal. O proprietário da fazenda Tamanduá, palco da tragédia, relacionava-se com 

o intendente municipal Joaquim Correia de Melo (1892-1895), que era ligado aos 

coronéis Francisco Santos e José Fernandes de Oliveira Gugé. Por outro lado, a 

proprietária da fazenda Pau de Espinho, a senhora Lourença, era parente e aliada do 

opositor dos referidos coronéis, o coronel Pompílio Nunes de Oliveira. 

Ivo (2004:219) esclarece a importância desse episódio para o município: 

A história da “Tragédia do Tamanduá”, com os seus personagens 
oriundos das famílias Ferraz de Araújo, Lopes Moitinho e Fernandes 
de Oliveira, confunde-se com a própria história política da cidade de 
Vitória da Conquista. Os ocupantes da administração local (...) foram 
também atores de um exemplo de extrapolação dos limites que 
separam as instâncias públicas das estruturas do mundo privado, 
característica marcante da história política brasileira desde os tempos 
coloniais.  

Já o segundo episódio, a guerra entre os “peduros” e os “meletes”,139 foi 

retratado por Souza (1999). O conflito aconteceu em 1919 e envolveu duas facções dos 

mandatários locais, os “peduros”, sob liderança do coronel Gugé, da situação, e os 

“meletes”, grupo da oposição que era chefiado pelos coronéis Pompílio Nunes e Manoel 

Emiliano Moreira de Andrade, conhecido como Maneca Moreira. Tanto a situação 

como a oposição pertenciam ao mesmo grupo social: ambos eram pecuaristas, 

                                                                                                                                          
que culminaram na tragédia do Tamanduá, com cerca de 20 pessoas assassinadas com requintes de 
crueldade, entre os quais Coronel Domingos. A autoria dos crimes foi de Calixto Oliveira Freitas e seus 
jagunços, motivado pela vingança da morte dos seus dois irmãos (Ivo, 2004). 
139 Mozart Tanajura (1985:63), com base no cronista Aníbal Viana, identifica que as denominações 
“meletes” e “peduros” foram originárias de uma discussão entre os opositores. Como forma ilustrativa, 
segue a reprodução de um trecho do relato do cronista, feita pelo citado autor: “Naquele tempo (1916 a 
janeiro de 1919), a política local era muito violenta entre situação e oposição. Um lado procurava por 
várias formas espezinhar o outro. Certo dia um amigo e correligionário do Coronel Maneca Moreira 
atravessava a antiga Rua Grande, montado em um cavalo, conduzindo um melete (espécie de tamanduá) 
na garupa. Partidários do Coronel Gugé começaram a vaiar o cavaleiro e este já bastante irritado com a 
crítica disse: ‘os amigos do Coronel Maneca Moreira são como meletes que são bichos fortes, de coragem 
e quando agarram não soltam mais. Vocês são uns peduros de raça ruim, sem preço e sem valor’. Deste 
dia em diante os políticos partidários de Maneca ficaram com o nome de ‘meletes’ e os do Coronel Gugé 
com o nome de ‘peduros’.”  
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detentores de grandes quantidades de terras e filiados ao mesmo partido político, o 

PDB140 (Partido Democrático da Bahia), que estava sob a liderança do governador do 

Estado J.J Seabra (1912-1916 e 1920-1924).    

A disputa se deu pelo controle político do município e, conseqüentemente, pela 

relação privilegiada com o governo estadual. Mais uma vez, os protagonistas desse 

embate eram parentes entre si, que lutaram de forma violenta pela dominação local. Os 

referidos grupos rivalizavam-se, trocando ofensas e críticas através dos veículos de 

comunicação da época: “o jornal O Conquistense, dirigido pelos “meletes”, que 

denunciava os desmandos do governo municipal; e o jornal A Palavra, que era 

situacionista e defendia a administração, atacando a oposição” (Souza, 1999:46). 

Os dois grupos mantinham boas relações com a estrutura de poder do Estado. Os 

“meletes” eram aliados do juiz de Direito do município e do promotor público. Quanto 

aos “peduros”, tinham um vínculo amistoso com o chefe da polícia da Bahia (Souza, 

1999). Esse trânsito livre entre as facções e o governo era a essência, como expressou 

Victor Nunes Leal, do sistema coronelista do período da República Velha.  

Com a morte do coronel Gugé (1918), a disputa pelo poder de mando da 

municipalidade acirrou-se ainda mais. As discussões e os artigos jornalísticos eram 

combustíveis para a cisão dos familiares e dos grupos. O estopim do combate foi a 

emboscada sofrida por um dos integrantes dos “peduros”, o senhor Manoel Fernandes 

de Oliveira (Maneca Grosso), brutalmente espancado, o que ocasionou sua morte. 

Possivelmente, essa emboscada fora uma represália dos “meletes” ao artigo de autoria 

de Maneca Grosso, publicado pelo jornal A Palavra, que criticava severamente o Juiz 

                                                
140 Nesse período, os partidos não possuíam vínculos nacionais, sendo restritos aos Estados. Existiam 
casos de agremiações políticas terem nomes duplicados, mas sem qualquer vinculação entre si (Leal, 
1997).   
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de Direito. Essa morte desencadeou o confronto armado entre os sertanejos (Souza, 

199).141 

Em 19 de janeiro de 1919, “o centro da cidade de Vitória da Conquista tornou-se 

um campo de guerra: de um lado, os “peduros” e, do outro, os “meletes” − os dois 

grupos com homens armados, a maioria, jagunços. O resultado desse confronto foi “um 

tiroteio que durou o dia todo, com várias baixas dos dois lados”. O fim do embate 

sangrento se deu pela mediação de alguns representantes (homens e mulheres) das 

famílias ilustres da cidade, “ocasionando um acordo entre as facções, em que os 

‘meletes’ se renderam e o seu líder saiu da cidade. [Portanto], os ‘peduros’ foram os 

vencedores, legitimando assim seu mando na gestão municipal” (Souza, op.cit: 113-

115). 

Mesmo com a pacificação desse confronto, durante todo o período da República 

Velha (1899-1930), a cidade viveu um clima de tensão e os conflitos entre as famílias 

integrantes da “dominação oligárquica” continuaram. As lutas pelas estruturas 

administrativas eram essenciais, numa realidade movida pelos compromissos 

coronelistas.  

Com base nos fatos citados, pode-se retomar a importante assertiva de Sergio 

Buarque de Holanda (1995:32), “em terras onde todos são barões não é possível acordo 

coletivo durável, a não ser por uma força exterior, respeitável e temida”. A frase refere-

se à impossibilidade de a sociedade brasileira se inserir no contrato social moderno a 

não ser por medidas de força. E a realidade estudada pode ser entendida como permeada 

pelas práticas violentas e pela linguagem do medo, pois, por meio delas, os chefes locais 

se fortaleciam no poder, eliminando seus rivais, mesmo que fossem parentes, e 

                                                
141 O então intendente Leôncio Sátiro, genro do Coronel Gugé, prevendo o conflito armado, solicitou 
auxílio policial da capital baiana, mas os policiais, em menor número, fugiram ou desobedeceram às 
ordens dos comandantes. Por esse motivo, ele renunciou ao cargo, em 3 de janeiro de 1919. Instalou-se, 
então, a crise política no município (Souza,1999). 
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subjugando a população subalterna. Tais práticas e seus discursos do medo foram 

instrumentos de controle e manutenção do domínio político e econômico dos chefes 

locais, sendo os jagunços essenciais para materializar tal força. 

Em uma perspectiva de interpretação literária, pode-se entender a violência 

como constitutiva da formação política conquistense à luz das interpretações feitas por 

Willi Bolle (2004), com base nos “caminhos labirínticos” de Guimarães Rosa, em 

Grande Sertão: Veredas.142 Os conflitos retratados remetem à discussão sobre o 

“sistema jagunço”143, pois a presença deles  nas disputas entre os mandatários da cidade 

de Conquista foi fundamental, porque possibilitava à facção que estava no poder exercer 

e manter a dominação e, conseqüentemente, garantir o controle dos espaços públicos. 

Inicialmente, pode-se inferir que o Sertão da Ressaca, local onde se instalou o 

Arraial da Conquista, é um prolongamento dos cenários tecidos na obra-prima de 

Guimarães Rosa, Grande Sertão: Vereda, pois, como afirma o protagonista central 

desse romance, Riobaldo, em várias passagens do livro: “o sertão está em toda parte, ele 

é e não é” (apud: Bolle, 2004)144. Portanto, o sertão extrapola a dimensão geográfica e 

se inscreve em uma visão alegórica. Dessa maneira, tanto na perspectiva geográfica 

como na metafórica, o município de Vitória da Conquista, inserido no sudoeste da 

                                                
142 Toma-se aqui a mesma concepção de Sidney Chalhoub (1998) sobre o uso da literatura na análise da 
realidade social. Segundo o autor, “a literatura na perspectiva da história social significa adotar um 
pressuposto necessariamente materialista de análise. Em outras palavras, a proposta é historicizar a obra 
literária – seja ela conto, crônica, poesia ou romance – , inseri-la no movimento da sociedade, investigar 
as suas redes de interlocução social, destrinchar não a sua suposta autonomia em relação à sociedade, mas 
sim a forma como constrói ou representa a sua relação com a realidade social − algo que faz mesmo ao 
negar fazê-lo. Para historiadores a literatura é, enfim, testemunho histórico”  (Chalhoub e Pereira, 
1998:7).    
143 O “sistema jagunço” é entendido por Willi Bolle (2004:98-117), a partir de uma interpretação 
alegórica das narrativas de Guimarães Rosas, em Grande Sertão: Veredas, como “[uma] instituição [que] 
se auto-encena e debate sobre si mesma, com todos os seus elementos: os chefes, os subordinados, os 
combatentes do lado de cá e os inimigos, a guerra, o crime, a lei, o poder e as estruturas econômicas e 
sociais. [Essa instituição situa-se] ao mesmo tempo na esfera da Lei e do Crime, deixa de ser um 
fenômeno regional e datado, para tornar-se uma representação do funcionamento atual das estruturas do 
país.”  
144 Willi Bolle (2004:50-51) localiza as regiões reais que formam os cenários dos personagens rosianos: 
“os chapadões e campos gerais no ‘alto brabo Norte’ de Minas Gerais, até o sudoeste da Bahia e o Leste 
de Goiás”. 
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Bahia, denota um espaço que pode ser lido, na trilha de Willi Bolle, como o “retrato do 

país.” 

Na prosa rosiana, o sertão constitui-se dialeticamente: ora é apresentado como 

inóspito e local do sobrenatural (diabo, ou “coisa-ruim”), ora é visto como um paraíso, 

como as passagens do Liso de Sussuarão, revelando na sua construção literária o caráter 

real e o ficcional. São territórios da caatinga, do serrado, dos chapadões, das mortes, do 

ódio, do amor, dos conflitos, dos jagunços, dos chefes locais, do povo miserável, dos 

latifúndios, das memórias, dos mitos, das desigualdades sociais, das possibilidades de 

mudança, enfim, o locus do sentido da vida, em que se encontra a gênese da concepção 

política brasileira. Guimarães Rosa, na visão de Willi Bolle (2004:85), elucida, por um 

labirinto narrativo, “o funcionamento da máquina do poder e da mentalidade coletiva, o 

pensamento do povo sertanejo.” 

De acordo com o autor, tanto Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha como o 

livro de Rosa apresentam a guerra no sertão e tecem o retrato do Brasil sob a égide da 

violência e do crime, tendo como elemento central desse conflito os jagunços. Porém, 

os retratistas têm deles concepções diferentes. Dessas diferentes visões, provém a 

análise de Willi Bolle a respeito do “sistema jagunço”, cotejando a visão de um e de 

outro. Interessa ressaltar que o sertão criou um personagem dúbio, os jagunços, que 

eram bandidos, assassinos, estupradores, causadores das variadas formas de violência, 

mas que também ajudavam a manter a ordem, a constituir a lei e garantir o poder dos 

chefes locais. Tais homens, oriundos das classes subalternas, contribuíram para 

manutenção da “dominação oligárquica”, garantindo, assim, a engrenagem dos 

compromissos coronelísticos. Por isso, Willi Bolle (2004: 91-92) afirma que: “ao 

retratar o país, sob o ângulo da jagunçagem, Guimarães Rosa traz à tona o componente 

de violência que está na origem do poder constituído.” 
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Conforme ilustrado anteriormente, nos dois conflitos ocorridos em Vitória da 

Conquista − a tragédia do Tamanduá (1895) e a guerra entre os “peduros” e os 

“meletes” (1919) − houve a participação de jagunços, que, após as matanças, 

possibilitaram a ordem e o poder da facção vencedora. Como conseqüência, as 

instâncias públicas, legalmente constituídas, necessitaram da manutenção da 

jagunçagem para sua própria existência, o que significa dizer que as práticas ilegais 

eram indispensáveis para manter a ordem, ou seja, o funcionamento das instituições.  

Um outro aspecto observado nos confrontos políticos da cidade de Vitória da 

Conquista refere-se ao fato de os componentes das facções políticas rivais possuírem as 

mesmas condições econômicas, sociais e até pertencerem à mesma família. As lutas 

ocorriam, então, sob os auspícios das relações coronelistas. Nessa mesma linha de 

observação, Willi Bolle (2004:110) sublinha: 

Diga-se de passagem que, no universo do mandonismo local 
brasileiro, não há diferenças estruturais entre agrupamento dos que 
constituem a “situação” e os que estão na “oposição”. Em princípio, 
esses papéis são reversíveis sem a menor mudança das estruturas 
políticas.        

Os jagunços, filhos da miséria do sertão, numa economia centrada no latifúndio 

e na agricultura de subsistência, serviam como mão-de-obra barata para manter e 

legitimar a mesma estrutura econômica que os “escravizava”. Willi Bolle (2004:112-

113), com base nas narrativas de Riobaldo, aponta o momento em que o narrador se dá 

conta da submissão vivida pelos jagunços.   

(...) é o episódio da Fazenda dos Tucanos (perto da cidade de São 
Romão), onde os homens de Zé Bebelo travam uma luta de 
sobrevivência contra o bando do Hermógens, pelo qual foram 
cercados. É ali que Riobaldo percebe que ele e os demais 
companheiros correm o risco de ser sacrificados em proveito das 
ambições políticas do seu chefe. (...) Aproveitar-se dos miseráveis do 
campo, transformando-os em mão-de-obra jagunça – é assim que 
Riobaldo assimila a lição de ‘Seô’ Habão, a partir do momento em 
que ele assume a chefia do bando (...). As ações de Riobaldo mostram 
o quanto ele próprio já interiorizou a brutalidade (...).   
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Riobaldo, na condição de latifundiário e chefe de bando, depois de pactuar com 

o diabo, nas Veredas Mortas, encena o mecanismo da dominação ao se inserir no 

mandonismo, realizando as mesmas práticas do seu antigo chefe. Portanto, tal passagem 

− da condição de jagunço-raso para a de chefe − desenha a existência de uma espiral de 

violência que gira e produz as permanências do sistema jagunço. Melhor dizendo, 

Guimarães Rosa aponta os traços do mandonismo, imersos na cultura política, e como 

se reatualizam.  

O país, retratado na obra de Guimarães Rosa, teceu sua República sob a proteção 

do sistema coronelista, tendo a jagunçagem como ponto de sustentação dos 

compromissos recíprocos entre os chefes locais, os governadores dos Estados e o 

presidente. Ou seja, uma República, que moldou as suas instituições dentro de uma 

combinação contraditória entre os parâmetros de um Estado de Direito, determinados 

pela Constituição de 1891, e as variadas manifestações de violência e arbitrariedade, 

realizadas pela “dominação oligárquica”. 

Na esteira desse raciocínio, como foi assinalado anteriormente, a classe 

dominante, com a mentalidade da oligarquia agrária colonial, configurou uma República 

em que, freqüentemente, os espaços públicos estiveram ausentes, e a resposta aos 

problemas sociais do sertão, produzidos pela estrutura econômica e política, foi a 

violência desenfreada. Como se sabe, no primeiro governo civil da “República Velha”, 

sob a presidência de Prudente de Morais (1894-1898), o governo brasileiro realizou um 

dos maiores genocídios da historia republicana, o massacre de Canudos (1896-1897).  

Entre as formas coercitivas utilizadas pelo exército brasileiro para coibir o 

movimento de Canudos, destaca-se a prisão de crianças e adolescentes, os 

“jaguncinhos”, alguns vendidos como “escravos”, outros “adotados” pelos soldados do 
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exército, como se fossem troféus de guerra e, até, alguns foram vendidos aos prostíbulos 

da região.145  

Nesse conflito, o exército brasileiro utilizou a violência extrema a fim de coibir 

as reivindicações dos sertanejos, vítimas do latifúndio e do poderio dos chefes locais. A 

degola, a bala, o canhão, o fogo, a prostituição, entre outras barbaridades, foram ações 

estritamente repressivas que visavam ao silenciamento e ao esquecimento dessa 

população. Esse episódio não pode ser encarado como um ponto isolado da história, 

pois o massacre de Canudos materializa a concepção das classes dominantes que, na sua 

essência, não admitiu qualquer divisão de poder com as classes dominadas e nenhuma 

mediação entre os conflitos de interesses das classes, mas somente o uso indiscriminado 

da violência, seja esta institucional ou privada (as milícias, jagunços, seguranças, etc.). 

Nesse caso, pode-se afirmar, nos termos de Florestan Fernandes (2006:248), que, na 

trajetória inicial da República, “o espaço político nascia congelado e morto. [Tal 

espaço] não podia ser saturado através de qualquer grupo que fizesse ‘oposição dentro 

da ordem’, em nome dos interesses sagrados da burguesia; e tampouco poderia ser 

solicitado por grupos revolucionários.” 

Nesse sentido, Canudos, o sertão rosiano e o Sertão da Ressaca compuseram 

uma sociedade alicerçada pelo poderio dos chefes locais e por um Estado, alicerçado 

pelos traços marcantes do legado histórico colonial, em que o medo e a violência eram 

linguagens e práticas recorrentes. Os três sertões, com suas “veredas mortas”, podem ser 

vistos como paisagens sociais que compõem um  retrato do Brasil. Destarte, tais 

                                                
145

Marco Antônio Villa (2002:38), em ensaio sobre “o Diário de uma expedição e a construção de Os 
Sertões,” transcreve, em uma das notas de rodapé, um trecho do editorial do jornal O Comércio de São 
Paulo do dia 22 de dezembro de 1897, que relata a situação dos “jaguncinhos”: “Lá ficaram espalhados, 
servindo como escravos a fornecedores enricados com dinheiro do Tesouro brasileiro, dezenas de 
pobrezinhos, cujos pais foram rebentados a dinamites pelo general Artur Oscar e cujas irmãs foram 
desvirginadas por soltados bestiais (...). Eis a nobreza, eis a generosidade, eis o amor da República.” 
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paisagens, parafraseando Guimarães Rosa, “estão em toda parte” e ganham novas 

dimensões na contemporaneidade, agora de forma reatualizada, a ser refletida adiante. 

Vitória da Conquista está enraizada na composição do tecido social brasileiro, 

revelado pela metáfora de Willi Bolle como “retrato do Brasil”, em que a peculiaridade 

política do município se urdiu no contexto histórico do país. Nesta via de raciocínio, a 

fim de desvelar tal peculiaridade, retoma-se a formação social e política daquele 

município.      

3.2 Do Golpe Tenentista de 1930 à Década de 50: O Caminho Trilhado pela 

Política Local 

Em decorrência do golpe militar de 1930, desencadeou-se um processo de 

mudanças nos aspectos econômicos, políticos e sociais no Brasil. Voltando a Victor 

Nunes Leal, a partir da década de 30, o sistema coronelista foi interrompido pelo 

governo Vargas. No entanto, para alguns estudiosos da política que contestam essa 

visão, o governo de Getúlio Vargas (1930-1945)146 possibilitou a continuidade das 

antigas estruturas de poder, baseadas na relação coronelística (Queiroz, 1976; Janotti, 

1981; Fonseca, 1999; Souza, 1999; entre outros). 

O governo provisório da República destacou para administrar ao Estado da 

Bahia um interventor, o tenente Juracy Magalhães (1930-1937), que fez alianças com as 

oligarquias regionais, mantendo, assim, os mesmos atores na direção do poder local. 

Para Fonseca (1999:39), “Juracy Magalhães foi uma espécie de coronel dos coronéis.” 

                                                
146 O primeiro período da chamada “era Vargas” (1930 a 1945) foi formado por três fases. A primeira 
compreendeu o governo provisório, de 1930 a 1934. Já a segunda, por ocasião da promulgação da 
Constituição de 1934, estabeleceu a fase constitucional, quando Getúlio Vargas foi eleito presidente 
Constitucional (1934-1937). E a última fase desse período se deu pelo golpe de Estado, ocorrido em 1937, 
que manteve Getúlio Vargas à frente da Presidência até 1945. O segundo período (1951-1954), foi 
marcado pelo retorno de Getúlio Vargas, em 1951, ao governo federal como presidente eleito por voto 
direto, governando o país até agosto de 1954, quando  suicidou, com um tiro no coração.     
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As mudanças ocorridas nos âmbitos estadual e federal eclodiram em Conquista. 

A cidade convivia com mais uma disputa pela liderança municipal, rivalizada entre duas 

facções: uma oposicionista, dirigida pelo coronel Deraldo Mendes Ferraz e outra, 

situacionista, liderada pelo médico Régis Pacheco. Os representantes dos dois grupos 

não tinham divergências ideológicas, pertenciam à mesma classe social e, de certa 

forma, eram parentes, compondo a dominação local. A oposição utilizou o pretexto do 

golpe de 1930 e tomou de assalto o poder local, por meio de armas, assumindo a direção 

administrativa e política do município o coronel Deraldo Mendes Ferraz (1930-1932). 

Em seguida, foi confirmado no poder pelo interventor da Bahia, o tenente Juracy 

Magalhães (Souza, 1999). 

Portanto, o coronel empregou as mesmas práticas da Primeira República: o 

mandonismo, o clientelismo e o compromisso recíproco com o governo do Estado 

para manter sua liderança política no município (Souza, 1999). Além disso, o coronel 

pertencia à oligarquia local, continuando, assim, a apropriação do público pelo 

privado e o domínio da população, com o objetivo de atender aos interesses 

familiares. 

Sobre esse período em Conquista, Miranda e Alves (1999:136) assinalam que: 

Essas práticas [mandonismo e personalismo] evidenciam a 
manutenção do sistema político tradicional em Vitória da Conquista, 
após os anos 30, levando-nos a apontar alguns fatores específicos que 
podem ter favorecido a inalteração de tais relações políticas, como: a 
existência de uma economia eminentemente agrária dominada por 
algumas famílias, impossibilitando a participação de outros segmentos 
sociais nas decisões políticas; a existência de um comércio incipiente, 
que apresentava forte dependência ao coronel (...) e a situação de 
miséria e ignorância do trabalhador do campo, facilitando o 
estabelecimento de uma relação de coerção e dependência diante do 
coronel, que passava a ser o seu patrão, senhor e padrinho.  

Já com o Estado Novo (1937-1945) − regime ditatorial implementado por 

Getúlio Vargas − o governador Juracy Magalhães, por não ter apoiado o golpe, teve que 

renunciar ao cargo. Dessa forma, o presidente da República nomeou como interventor 

da Bahia Landulfo Alves (1937-1942), que teve a tarefa de criar no interior do Estado 
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uma rede de sustentação ao novo regime, pela nomeação de novos prefeitos aliados 

(Miranda e Alves, 1999).   

Em conseqüência da queda de Juracy Magalhães, o coronel Deraldo Mendes 

Ferraz147 perdeu o controle político do município, pois não tinha mais a sustentação do 

aparato estadual. Nesse caso, foi nomeado para prefeito o médico Régis Pacheco, que 

era contrário ao antigo governador e amigo pessoal de Landulfo Alves. O prefeito Régis 

Pacheco administrou o município de 1938 a 1945, dando seguimento à tradição local: 

governar em favor do grupo familiar dirigente, valendo-se do autoritarismo, do 

personalismo e da boa relação com o governo do Estado. 

No decorrer da década de 40, Conquista dinamizou-se economicamente, com o 

início da construção da Rodovia Rio-Bahia,148 a atual BR 116, que liga  o Nordeste à 

então capital do país, Rio de Janeiro. Com a rodovia, houve o desenvolvimento do 

comércio e a expansão da malha urbana, motivo pelo qual a cidade registrou um 

aumento vertiginoso da população, ocasionado pelo processo migratório.149  

Sobre essa efervescência, Mozart Tanajura (1985:86) nos aponta: 

As disputas políticas já não se fazem apenas em torno das famílias dos 
coronéis. Surgem novos fatos sociais com a vinda de novos 
personagens: os migrantes que começam aparecer como força 
expressiva na comunidade no seu desenvolvimento sócio-cultural. (...) 
O núcleo urbano não pára de crescer e seu contingente populacional, 
antes menor que da zona rural, vai-se aproximando dessa pelas 
constantes migrações. 

A Rodovia Rio-Bahia tem um significado importante para o município, pois, por 

meio dela, ocorreu e ocorre o fluxo migratório, constituindo-se no canal de 

                                                
147 Após a gestão do coronel Deraldo Mendes Ferraz, outros dois prefeitos governaram o município, sob a 
chancela do referido coronel, que, por sua vez, contava com o apoio do governador da Bahia, Juracy 
Magalhães. 
148 O início da construção da Rodovia Rio-Bahia ocorreu no governo de Getúlio Vargas, na década de 40, 
e foi concluída no governo de João Goulart, em 1963.   
149 A pecuária, juntamente com agricultura e o comércio, possibilitaram a expansão territorial e 
populacional do município, tornando-se atrativo para os migrantes do próprio Estado, de outros Estados 
do Nordeste e do norte de Minas Gerais.  
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comunicação entre o Nordeste e o Sudeste, por onde passam milhares de retirantes 

fugindo da seca, dos conflitos pela posse da terra e na busca de melhores condições de 

vida. Nesse trajeto, a cidade de Vitória da Conquista circunscreveu-se como ponto de 

encontro desses fluxos e recebeu um contingente de pessoas que passaram a residir na 

cidade com suas famílias, atraídas pela expansão econômica do município.150  

Os migrantes provocaram nos chefes locais uma mudança quanto às práticas 

políticas, pois esses “novos personagens” estavam desvinculados das relações de favor 

dos coronéis e, por conseguinte, da sombra de seu poderio. Porém, “o mandonismo, as 

relações de favor e o personalismo continuaram a ser o alicerce da engrenagem política 

municipal” (Miranda e Alves, 1999: 137-138).  

De acordo com Fonseca (1999:45), determinados traços do coronelismo da 

Primeira República reapareceram no processo de redemocratização do país, com o fim 

do Estado Novo (1945), “dentro de uma nova roupagem, [como, por exemplo,] a 

organização e articulação partidária, os critérios de alianças políticas, o personalismo 

das lideranças, as campanhas eleitorais, entre outros.”151 

No município de Vitória da Conquista, segundo Miranda e Alves (1999), os 

mandatários locais renovaram suas táticas, focalizando sua atenção para a população do 

núcleo urbano, por meio de relações clientelísticas e infindáveis promessas de melhorias 

da estrutura da cidade e, com isso, arregimentaram novos eleitores. Desse modo, as 

                                                
150 Alguns trechos da conhecida Rodovia Rio-Bahia que corta a cidade de Vitória da Conquista, são 
territórios da exploração sexual infanto-juvenil. Portanto, o meio de passagem de produtos e de pessoas, 
que impulsionou o desenvolvimento econômico da região, sobretudo nas décadas de 50, 60 e 70, torna-se 
atualmente locus para a materialização da perversa forma de sobrevivência de crianças e adolescentes. 
Conforme analisado anteriormente. 
151 O término do Estado Novo, em 1945, desencadeou o processo de redemocratização, culminando com 
eleições livres para o Executivo e o Legislativo nas três esferas de poder. O novo contexto possibilitou a 
promulgação da Constituição de 1946, sob a presidência do general Eurico Gaspar Dutra (1946-1951). A 
Carta Magna de 46 garantiu liberdade política no país, com eleições diretas e universais. Apesar disso, o 
presidente da República, em 1947, colocou o PCB (Partido Comunista Brasileiro) na ilegalidade e criou 
mecanismos para coibir o movimento sindical, configurando-se como um governo arbitrário, regido por 
uma Constituição promulgada.    
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antigas famílias não somente continuaram na direção política do município, mas 

também se apropriaram do bem público.   

Nas eleições de 1950, o governo de Régis Pacheco beneficiou os latifundiários 

por meio de práticas autoritárias e manteve, em algumas localidades, as mesmas 

estruturas de poder, pois possuía ligações estreitas com os grandes proprietários de 

terras do Estado. Isso causou certa decepção aos habitantes de Vitória da Conquista, seu 

reduto eleitoral152 (Idem). 

Vitória da Conquista, no período do governo de Régis Pacheco, estava sob a 

direção de um correligionário do governador, o senhor Gérson Gusmão Sales,153 que, de 

acordo com Miranda e Alves (1999: 152), realizou um governo de modernização da 

infra-estrutura urbana, atendendo às necessidades dos governantes locais. Isso 

aconteceu porque os coronéis tiveram que se adaptar à nova realidade política do país e 

à presença maciça de um “novo personagem” no município, os migrantes.  

A infra-estrutura da cidade não comportava a quantidade de pessoas que 

buscavam no município uma alternativa de sobrevivência, nem a economia local 

absorvia tanta mão-de-obra e, com isso, ocasionava uma série de problemas sociais. Um 

quadro dessa situação foi descrito pelo jornalista Leôncio Basbaum em visita à cidade 

em 1954.  

                                                
152 O médico Regis Pacheco, antiga liderança do município de Vitória da Conquista, foi eleito 
governador da Bahia (1951-1954) pela Coligação Democrática (formada pelos partidos PSD – Partido 
Social Democrático, PTB – Partido Trabalhista Brasileiro e ala autonomista da UDN – União 
Democrática Nacional), disputando com o candidato Juracy Magalhães da UDN. A Ala autonomista 
integrava a Concentração Autonomista, um grupo político criado na década de 30 com o propósito de 
opor-se ao líder político Juracy Magalhães, que foi interventor (1930-1934) e governador (1934-1937) do 
Estado. Na eleição de 1950, o antigo líder político foi candidato pela UND e, por isso, os dissidentes 
udenistas apoiaram Régis Pacheco, favorecendo-lhe, assim, a vitória (Souza, 1999 e Miranda e Alves, 
1999). 
153 Miranda e Alves (1999), por intermédio das pesquisas de Ruy Medeiros e Nilton Gonçalves, afirmam 
que  a família de Gusmão Sales passou a apoiar o chefe político Régis Pacheco, quando este interveio no 
julgamento de Gerson Sales, acusado de matar um homem. Tal intervenção resultou na absolvição do réu. 
Essa informação prosaica indica as relações de favor estabelecidas no âmbito da política, assim como o 
personalismo no trato da coisa pública que garante as redes de compromissos e lealdade entre os sujeitos, 
possibilitando a manutenção do poder dos “potentados”.  
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Mendigos por toda parte, nas esquinas, na igreja, no mercado ou na 
feira, pelas estradas, à beira das calçadas. São andrajosos, esquálidos, 
de aspecto doentio. (...) não têm aquela picardia dos mendigos das 
cidades grandes, nem a sua agressividade encontrada mesmo em 
algumas cidades da região do polígono. (...). Alguns têm um chapéu 
na mão, outros nem isso. Nem erguem a voz para implorar, salvo 
quando se trata de algum estranho à cidade, que pareça ter dinheiro. 
Ficam apenas silenciosos, nem olham para a gente, a mão entreaberta 
esperam que alguém lhes lance uma moeda. A maioria nem agradece. 
E são de todas as idades, com a diferença de que os menores, crianças 
de 4 ou 5 anos, são mais agressivos, correm atrás da gente e puxam 
pelo paletó e, quando recebem alguma coisa, correm para o pai ou a 
mãe, que está semi-inconsciente, em algum canto de esquina, exibindo 
a nota como se fosse um troféu conseguido (Basbaum apud: Tanajura, 
1985:74-75). 

O registro do citado jornalista sobre a população subalterna de Vitória da 

Conquista inscreve-se na concepção vigente naquele período. Para as classes 

dominantes, os pobres eram seres agressivos, com todos os tipos de vícios, sem 

capacidade racional e, portanto, por natureza, predispostos à criminalidade.154  

Para evitar tal situação, o Estado deveria prover as condições educacionais para 

“corrigir” essa população, momento em que as instituições filantrópicas tiveram um 

papel fundamental, pois amparavam os pobres, oferecendo-lhes diversos auxílios. 

Portadores desta visão de mundo, os chefes locais do município criaram, neste período, 

três instituições, que objetivavam o amparo social à população carente. A primeira foi o 

Centro de Assistência Social de Vitória da Conquista, que prestava assistência de saúde 

à população, fundada em 1949 (por advogados, médicos, juiz, promotor, etc.), mas que 

só iniciou suas atividades em 1951. A segunda era uma escola criada pela Congregação 

das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, em 1954, cujo objetivo central era 

                                                
154 Essa concepção se relacionava estreitamente ao “biologismo” do século XIX, elaborado por Cesare 
Lombroso. Para o estudioso italiano, alguns grupos étnicos eram biologicamente mais propensos à 
criminalidade. No Brasil, sob a influência desse “biologismo”, os profissionais liberais, em especial os 
médicos e os juristas, adquiriram a visão de que os pobres, na sua maioria negros, eram seres privados de 
senso moral e inclinados à loucura e à criminalidade. Portanto, para se garantir o desenvolvimento da 
nação era necessário “aburguesar” e “embranquecer” a sociedade, através do controle social, por meio de 
uma verdadeira “limpeza” e “higienização” do espaço urbano, “infectado” por essa população 
empobrecida. Vejam-se: Schwarcz (1993), Rago (1997), Mestriner (2001), Batista (2004), Silva, José 
Fernando (2004), entre outros.    
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catequizar os “menores” que estavam nas ruas do centro da cidade155. E, em 1957, essa 

escola se transformou em um Orfanato para meninas. A última delas, O Clube da 

Amizade, fundado em 1958 por iniciativa das senhoras das famílias dirigentes, 

destinava-se a beneficiar a comunidade carente e as instituições de caridade, 

promovendo bazares, arrecadando  doações dos sócios e de ricos fazendeiros e 

comerciantes (Andrade, 2004). 

A partir de Andrade, pode-se intuir que as três instituições tiveram o caráter 

assistencialista revestido das benesses e favores dos dirigentes políticos e dos religiosos, 

cujo propósito foi auxiliar, de forma emergencial e paliativa, os “carentes” e “discipliná-

los” dentro dos padrões cristãos e higiênicos. Essa prática reiterava as relações de favor 

e garantia o poder das “famílias ilustres”, pois o contingente populacional passava a ser 

tutelado por meio desse mecanismo assistencial. 

O atendimento à população empobrecida dava-se, no sentido assinalado por 

Sérgio Buarque de Holanda, pelo personalismo. Os assistidos e suas famílias entendiam 

que o auxílio dado era obra da vontade pessoal dos beneméritos e, por isso, a lealdade, a 

devoção e o respeito eram maneiras de retribuir o amparo. Daí, se criava uma teia de 

favores, configurada pelo mandonismo. Os mesmos benfeitores, de uma forma ou de 

outra, estavam inseridos na estrutura de poder que gerava a desigualdade e produzia a 

violência. 

Tais instituições filantrópicas tiveram apoio dos governos do Estado e do 

município, através de subvenções, e da União, por meio da LBA − Legião Brasileira de 

                                                
155 As duas primeiras instituições (Centro de Assistência Social de Vitória da Conquista e o Orfanato 
Santa Catarina de Sena) deram origem às atuais organizações não-governamentais que atuam no 
município no atendimento das crianças e dos adolescentes em situação de risco pessoal e social, 
respectivamente, Famec (Fundação Educacional de Vitória da Conquista) e o Lar Santa Catarina de Sena. 
Ambas desempenham papel importante na luta por melhores condições de vida para a infância e a 
adolescência. Adiante, esse aspecto será retomado. 
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Assistência, tal como ocorreu em outros municípios.156 Segundo Mestriner (2001), o 

Estado, estrategicamente, recorreu ao setor privado de organizações sociais existentes 

nos municípios, que realizavam trabalhos assistencialistas na área da educação, da  

saúde, com “crianças carentes”, entre outros, com o propósito de apoiar seu amparo à 

população empobrecida, além de estimular a criação de novas instituições, baseadas no 

voluntariado, para atuar nessa área. 

Dando continuidade ao perfil do Estado brasileiro, nos anos 50 e início dos 

60,157é importante lembrar que os governos não desenvolviam uma política de 

assistência social que atendesse às demandas da questão social. Por isso, foram 

estabelecidas alianças com organizações privadas, por intermédio das subvenções, com 

caráter clientelístico. As ações assistenciais esparsas, emergenciais, paliativas e 

fragmentadas dessas organizações, associadas às ações dos organismos estatais, como a 

LBA, eram a forma conhecida de assistência do poder público (Mestriner, 2001). 

Neste período, como já foi tratado, à luz das contribuições teóricas de Florestan 

Fernandes, as classes dominantes efetivaram um modelo econômico, ancorado na 

“autocracia burguesa de transformação capitalista”, que implementou o 

desenvolvimento da infra-estrutura urbana e modernizou a indústria nacional. A 

intervenção estatal organizando, planejando e criando as condições básicas (malhas 

rodoviárias, portos, sistemas elétricos, aeroportos, etc.) proporcionou a instalação de 

                                                
156 A LBA foi criada no governo de Getúlio Vargas, em 1942, com o objetivo de prestar assistência social 
de forma direta ou cooperar com as entidades, cuja finalidade era filantrópica. Getúlio Vargas delegou a 
direção dessa Instituição de Assistência à sua esposa, senhora Darci Vargas, vinculando a assistência 
social do Estado ao “primeiro-damismo”, vinculação esta que se tornou prática corriqueira no país 
(Mestriner, 2001).     
157 Nesse período, o Brasil teve os seguintes presidentes eleitos: Getúlio Vargas que governou o país de 
1951 a agosto de 1954, quando suicidou; Juscelino Kubitschek de Oliveira, de 1956 a 1961; Jânio da 
Silva Quadros, de março a agosto de 1961. No entanto, dois mandados presidenciais não foram 
cumpridos na íntegra. O primeiro foi interrompido com o suicídio de Getúlio Vargas em agosto 1954, 
ocasionado três governos provisórios na Presidência da República (1951-1956). Já o segundo aconteceu 
com a renúncia de Jânio Quadros, assumindo o seu vice, João Goulart, que ficou à frente do comando do 
país até o golpe militar de 1964. 
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uma estrutura industrial integrada e, por conseguinte, o país deixou de ser mero 

agroexportador para internacionalizar sua economia.  

O crescimento interno não se deu de forma homogênea nas regiões brasileiras, e 

o dinamismo econômico ficou centrado no eixo Rio Janeiro - São Paulo, o que 

determinou um fluxo migratório para estes centros industriais e de expansão urbana, nos 

quais as pessoas buscavam outras condições de vida. Assim, em Vitória da Conquista, 

houve crescimento da população e, conseqüentemente, expansão da malha urbana, pois 

o município é um dos pontos de ligação dos fluxos migratórios na Bahia.       

A indústria nacional, associada ao capital internacional, dinamizou os outros 

setores da economia. No entanto, a vitalidade econômica não melhorou as condições de 

vida da população de baixo poder aquisitivo; ao contrário, intensificou o processo de 

empobrecimento desse contingente populacional, agravando a questão social.  

Mestriner (2001:143) esclarece a posição do Estado brasileiro diante da 

problemática social: 

Enquanto os países capitalistas desenvolvidos constroem o Estado do 
Bem-Estar Social (Welfare State), no modelo keynesiano de economia 
de mercado, combinando crescimento econômico e pleno emprego, 
com políticas sociais que potencializam a produção e o consumo, aqui 
se forja gradativamente um Estado meritocrático, com a adoção de 
uma política seletiva e focalista (...). Aqui, os serviços sociais são 
estendidos a alguns trabalhadores, privilegiando certas categorias não 
se dirigindo a todos e nem a todas necessidades. 

Neste cenário, a Bahia inseriu-se na política desenvolvimentista do governo 

federal, com o propósito de modernizar sua economia e adaptar o projeto local ao 

nacional, porém sem alterar a peculiaridade política configurada pelos traços da cultura 

política, recorrente no âmbito do Estado (Dantas Neto, 2004).  
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Para entender a Bahia nesse cenário que possibilitou a criação do grupo político 

presente na atualidade, recorre-se aqui ao trabalho de Paulo Fábio Dantas Neto158 

(2003), que analisa o poder pessoal de Antônio Carlos Magalhães – ACM– e da sua 

política, o “carlismo”, enfocando a gênese e a erosão do seu poderio pessoal. O referido 

autor parte da conceituação de Antônio Gramsci sobre a revolução passiva, da 

discussão de Wanderley G. Santos sobre autoritarismo instrumental e das análises de 

Florestan Fernandes sobre as peculiaridades da modernização brasileira para desenhar a 

trajetória de ACM nos contextos baiano e nacional, como um sujeito histórico, fruto da 

política regional, que alimenta e é alimentada pela política brasileira.  

Assim, recorrendo ao caminho trilhado por Dantas Neto, pode-se encontrar 

indícios teóricos que possibilitem entender a peculiaridade política em Vitória da 

Conquista, pois o município, em certa medida, conviveu sob a influência do grupo 

político liderado por ACM. Eis o conceito que o autor dá ao “carlismo”, com o qual 

compartilhamos:  

(...) é um arranjo regionalmente peculiar de elementos presentes da 
política brasileira do último meio século [década de 50] e, ao mesmo 
tempo, projeção nacional dessa “síntese” da política regional, 
realizada em contexto autoritário e de fraca polarização ideológica 
[sem uma oposição sistemática] (Dantas Neto, op.cit:14).  

O entendimento da trajetória do “carlismo” na Bahia e no país permite 

desvendar na atualidade a peculiaridade local, pois essa política, de cunho autoritário e 

modernizante, se moldou, no decorrer das décadas, como um receituário para governar, 

seja como modelo ou como inspiração em algumas medidas governamentais (Dantas 

Neto, 2003).     

                                                
158 Esse artigo é um desdobramento da pesquisa de doutorado, defendida pelo Paulo Fábio Dantas Neto, 
em 2004, no IUPERJ, cujo título é Tradição, autocracia e carisma: a política de Antonio Carlos 
Magalhães na modernização da Bahia (1954-1974). No momento de finalização desta tese, em dezembro 
de 2006, o referido trabalho do autor foi publicado pela UFMG.  
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Conforme Dantas Neto (2003:223) e outros autores, a Bahia, no final da década 

de 50, edificou as condições materiais e políticas para o processo de modernização 

local. Com a instalação da Petrobrás159, os vários ramos da elite baiana conciliaram seus 

interesses, com o propósito de industrializar o Estado, sobretudo a capital e a região do 

recôncavo. “Logo, o processo de convencimento e sedução das elites baianas pela via 

pragmática da associação ao que vinha politicamente ‘de cima’ e economicamente do 

‘centro-sul’ começa antes de ACM ”.160  

Sob a mesma ótica, Francisco de Oliveira (2003d: 42), em seu estudo sobre as 

relações entre as classes e suas identidades na Bahia, na década de 70, marcada pelo 

apogeu do desenvolvimento econômico baiano, particularmente em Salvador, expõe que 

na vaga do movimento nacionalista dos 1950, o Estado brasileiro 
tomara a si, depois de rejeitadas as continuadas ofertas ao capital 
internacional, a tarefa de fornecer petróleo à estrutura industrial, que 
avança significativamente. Esta “socialização” da poupança nacional 
é, em si mesma, uma forma de imposição da hegemonia das novas 
burguesias industriais do Centro-Sul (...). A Petrobrás escolhe a bacia 
sedimentar do Recôncavo Baiano para iniciar a pesquisa sistemática e, 
logo, a exploração do petróleo. Na metade dos anos 1950, ela já está 
explorando petróleo e instala uma pequena refinaria [Refinaria 
Landulfo Alves - RLAM] no município de Mataripe. Durante três 
décadas, o Recôncavo Baiano será o único produtor nacional de 
petróleo, chegando a produzir um quarto das necessidades nacionais.   

Desse modo, a Petrobrás impulsionou a industrialização na Bahia, 

principalmente na região Metropolitana. A empresa, segundo Francisco Oliveira, 

investiu, no período entre 1955 e 1959, uma vultosa soma na economia do Estado, 

destinada a investimentos na infra-estrutura da Refinaria e nos salários dos empregados. 

Além disso, cresceu a receita do Estado através dos royalties, impostos fiscais derivados 

                                                
159 Além da Petrobrás (1953), o governo de Getúlio Vargas (1951-1954) criou outras empresas estatais 
para dinamizar o processo de industrialização do país, como Banco de Desenvolvimento Econômico – 
BNDE, Companhia Siderúrgica Nacional (CNS), Companhia de Ácalis – CNA, entre outras.  
160 Antônio Carlos Magalhães entrou na política pelas mãos do então governador Juracy Magalhães, 
pertencendo ao “juracisismo”. Foi deputado estadual, em 1954, e posteriormente deputado federal. 
Portanto, na década de 50, era um político conhecido no cenário estadual e federal (Dantas Neto, 2003 e 
2004).  
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dos gastos da Petrobrás, salários e atividades econômicas, surgidas em conseqüência da 

própria expansão industrial. 

Tais investimentos, somados ao aumento da receita do Estado, produziram as 

condições propícias para implementar o processo de industrialização, o 

desenvolvimento do comércio, a construção de infra-estrutura (estradas, portos, etc.) 

capaz de atender às demandas desse processo. Também ocorreram mudanças na 

configuração espacial da capital baiana, mediante a expansão da malha urbana, a fim de 

atender o fluxo migratório atraído pela abertura de um novo mercado trabalho 

(Andrade, Eliziário, 2000). 

De acordo com Andrade (2000:141), “os investimentos privilegiados dos 

governos federal e estadual, a disponibilidade da força de trabalho em abundância e a 

ausência de movimentos de trabalhadores, amparados por sindicatos fortes e atuantes”, 

configuraram-se em condições favoráveis para a modernização econômica na Bahia. 

Uma modernização substanciada pelos traços políticos autoritários e pelo personalismo 

e sem a participação popular e a dos grupos adversários, tal como ocorreu no cenário 

nacional, analisada por Florestan Fernandes. 

As condições políticas, econômicas e ideológicas implementadas pelas 

articulações dos interesses das classes dominantes locais com os interesses nacionais e 

da burguesia industrial brasileira deram ensejo a que, de acordo com Dantas Neto 

(2003), o “carlismo”, a partir do final da década de 60, sob os auspícios dos militares, 

encontrasse um terreno frutífero para se consolidar e desenvolver a modernização 

pretendida. 
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3.3 O Cenário Político Baiano no Decorrer do Período Militar (1964-1985): A 

Formação do “Carlismo”.  

Como se sabe, em 31 de março de 1964, os militares estabeleceram o golpe de 

Estado no Brasil, com a deposição do então presidente João Goulart161 (1/9/1961– 

31/3/1964), instalando no país o regime militar governado pelos generais, que durou 21 

anos (1964-1985). 

Sobre os desdobramentos do golpe militar de 1964, Florestan Fernandes 

(2006:399) esclarece que: 

O enrijecimento da ordem evolui naturalmente, assim, para uma 
excessiva e desnecessária “demonstração de força” preventiva. O que 
vinculou a militarização de funções repressivas do Estado e a 
preservação da segurança nacional com a criação de um novo status 
quo, necessário à instauração e à persistência da ditadura de classes 
aberta e rígida. A curto prazo, cabia ao Estado nacional “deprimir e 
comprimir” o espaço político e jurídico de todas as classes ou estrato 
de classes (mesmo burgueses e pró-burgueses) que se erguessem 
ostensivamente contra a transição, opondo-se a ela por meios 
violentos.  

Os militares construíram um lema que serviu de eixo central para sua ideologia: 

a segurança e o desenvolvimento, configurados na Doutrina de Segurança Nacional e 

servindo para justificar não apenas os atos intervencionistas estatais nas áreas 

econômicas, políticas e sociais, mas também as perseguições, as torturas, as mortes e as 

cassações dos direitos políticos dos opositores.  

O processo de expansão da economia (1967-1973), o chamado milagre 

brasileiro,162 implantado pelos militares, exigiu que o Estado garantisse a harmonia e o 

equilíbrio na sociedade, propiciasse que os conflitos entre as classes fossem mascarados 

                                                
161 Devido à renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961, João Goulart, na condição de vice-
presidente, assumiu o cargo, governando o país de 1961 até o golpe militar, em março de 1964. 
162 Esse período do chamado milagre brasileiro corresponde àquele de expansão econômica no país, no 
qual ocorreu a fase de grande repressão na sociedade, imposta pelo governo militar. Prisões, torturas e 
perseguições tornaram-se corriqueiras no dia-a-dia da sociedade. 
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e amenizados e se configurassem num aspecto da segurança nacional. Este processo 

econômico, nos termos de José Fernando Siqueira da Silva (2004:38-39):  

(...) sepultou definitivamente os ideais nacionalistas e as reformas de 
base defendidas pelo governo João Goulart. O crescimento econômico 
e o avanço do parque industrial brasileiro foram (re)enfatizados nos 
discursos e nos programas governamentais, movimento este já 
desencadeado, com trajetórias diferenciadas, em fases anteriores: a era 
Vargas e o governo de Juscelino163, principalmente. 

Na Bahia, o golpe militar de 1964 não alterou os planos de modernização das 

classes dominantes baianas, porém foram ajustados ao desenvolvimento econômico dos 

militares, ganhou amplitude e consolidou o processo de industrialização no Estado. 

Como sublinha Francisco de Oliveira (2003d: 66): 

(...) com a instalação do regime militar no Brasil, processa-se a 
sedimentação das relações apenas anunciadas anteriormente [entre a 
burguesia e antiga oligarquia]. As burguesias não têm interesses 
divergentes: elas convergem todas para uma subordinação ao Estado, 
já que os subsídios fiscais são a forma por excelência do 
financiamento da acumulação de capitais, e, portanto, as relações com 
o Estado são privilegiadas. 

Nesta mesma via de raciocínio, Francisco de Oliveira (op.cit: 47) acentua que a 

Bahia, de 1960 a 1970, “absorveu 41,3% dos investimentos totais da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene”. Esse altíssimo investimento se 

materializou na “criação do Centro Industrial de Aratu no município de Candeias, onde 

todas as facilidades [foram] concedidas: terrenos vendidos a preços simbólicos, infra-

estrutura completa, compreendendo água, rede de esgoto e despejos industriais (...), 

suprimento de energia elétrica e um porto próprio”. Tais condições de investimentos 

foram suficientes para instalação no Estado, em 1970, do segundo mais importante pólo 

petroquímico no país, o Complexo Petroquímico de Camaçari que, com a Petrobrás, 

obteve insumos necessários para funcionar e possibilitar o surgimento de outros ramos 

                                                
163 Governou o país de 1956 a 1960. 
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industriais (metalurgia, borracha, química, etc.), consolidando, assim, o processo de 

industrialização baiana.   

Neste cenário de desenvolvimento econômico, ACM, integrante do grupo 

liderado pelo então governador da Bahia, Juracy Magalhães, tornou-se, juntamente com 

outro político baiano, Luis Viana Filho, o representante dos anseios das classes 

dominantes baianas que queriam se manter no poder, mas desejavam mudanças 

econômicas, ou seja, uma transformação, para lembrar Gramsci e Florestan Fernandes, 

“dentro da ordem”, constituindo, assim, a “modernização conservadora”.  

Foi na conjuntura de 1964 a 1966164 que emergiu uma articulação nacional em 

que ACM foi indicado por Castelo Branco para ser prefeito de Salvador (1967-1970), e 

Luís Viana ocupou o cargo de governador (1967-1970). 

Segundo Dantas Neto, à frente da prefeitura de Salvador, Antônio Carlos 

Magalhães, sob seu comando pessoal, promoveu uma reforma urbana e uma 

administração de caráter moderno. O êxito administrativo e a articulação política com 

os militares possibilitaram sua nomeação para governador do Estado (1971-1975), com 

o consentimento do então presidente Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). 

Já em Vitória da Conquista, os desdobramentos do golpe militar mudaram o 

cenário político do município. Nesse período, era prefeito da cidade José Pedral 

Sampaio (1963- 1964), eleito no pleito de 1962 pelo PSD, com o apoio do MTR 

(Movimento Trabalhista Renovador). Segundo Dias (1999), a eleição de 1962 foi 

polarizada e acirrou os ânimos, alterando a correlação de força e afastando as “antigas 

                                                
164 O marechal Castelo Branco, primeiro presidente do período ditatorial militar (1964 - 1966), 
promulgou o Ato Institucional AI-1 que cassou os direitos políticos de várias pessoas: ex-presidentes, 
governadores, senadores, prefeitos, deputados e vereadores. Em 1965, foi editado o AI-2, que instituiu a 
eleição indireta para presidente, governadores e prefeitos das capitais estaduais e das áreas consideradas 
de segurança nacional, ampliou os poderes da Justiça Militar e extinguiu os partidos políticos existentes. 
Instalou-se no país o bipartidarismo, com a criação da Arena – Aliança Renovadora Nacional, 
representante da situação, e do MDB – Movimento Democrático Brasileiro, constituído por uma oposição 
controlada. 
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lideranças” do poder Executivo. No entanto, o regime militar serviu como meio 

propício para a oposição udenista ficar no comando da administração municipal.  

O prefeito José Pedral apoiava o presidente João Goulart e tinha ligações com o 

governo federal, por intermédio do político baiano Waldir Pires, que era consultor geral 

da República. Tal relação possibilitou conseguir recursos federais destinados ao 

abastecimento de água no município, além de acelerar a conclusão das obras da BR 116, 

a rodovia Rio – Bahia, cuja inauguração aconteceu quando o então presidente visitou a 

cidade.165 

No calor dos acontecimentos, os vereadores opositores do Executivo municipal 

elaboraram uma moção de apoio às Forças Armadas. Para exemplificar, transcrevemos  

um trecho dessa moção, reproduzida no ensaio de Dias (1999: 202).  

(...) ao apresentar essa calorosa moção de aplausos às forças armadas 
brasileiras que, interpretando com igual fidelidade as aspirações do 
povo brasileiro, soube repor, com bravura e sem derramamento de 
sangue de irmãos, através do movimento revolucionário iniciado a 31 
de março último (...). Na certeza de que a ascensão ao governo da 
República do ínclito Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco 
assegurará o fortalecimento da árvore tenra da democracia brasileira 
(...).  

Aguiar (1999) esclarece que o presidente Municipal da UDN, o coronel Virgílio 

Mendes Ferraz, por meio de uma carta publicada no jornal da cidade, O Sertanejo, 

pregava a utilização dos aparatos repressivos instituídos pelo governo militar como 

mecanismo de enfrentamento contra os seus adversários locais.   

Deflagrado o golpe de Estado, em março de 1964, os antigos mandatários 

conquistenses perceberam que a ditadura militar seria favorável aos seus interesses 

locais, principalmente aos integrantes da UDN. Por isso, encaminharam ao governador 

do Estado, Lomanto Junior, e ao comandante da VI Região do Exército uma lista 

                                                
165 Essas informações foram extraídas da entrevista com José Pedral Sampaio, realizada em 5 de agosto 
de 2000, por Paulo Fábio Dantas Neto, que gentilmente a cedeu para este trabalho.     
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indicando os políticos subversivos, contrários ao novo regime, e entre os nomes estava o 

do prefeito de Vitória da Conquista, José Pedral Sampaio (Aguiar, 1999). 

O advogado Rui Medeiros - pesquisador da história local de Vitória da 

Conquista e região, em entrevista para esta tese, declarou que José Pedral Sampaio, por 

causa do “processo de cassação sofrido durante o golpe militar de 64, tornou-se uma 

referência da luta contra a ditadura. Na Bahia, era considerado pela oposição como um 

símbolo de resistência à truculência e à violência do governo militar”.166 

Devido à pressão feita pelos udenistas, houve uma intervenção militar, com o 

envio de uma tropa do Exército para o município com o objetivo investigar as denúncias 

da existência de subversivos na cidade, cujas conseqüências imediatas foram: perda do 

mandado do prefeito e cassação de seus direitos políticos, prisão de alguns políticos 

ligados ao prefeito deposto, bem como de jornalistas e redatores dos jornais 

situacionistas e a morte na prisão do líder do governo na Câmara, o vereador Péricles 

Gusmão Régis (Aguiar, 1999). Com a vacância do cargo, assumiu o presidente da 

Câmara, Orlando da Silva Leite (6/5/1964-7/4/1967), que concluiu o mandado do 

prefeito afastado. 

José Pedral Sampaio apresenta sua percepção do episódio da cassação, quando 

narra: 

(...) a cidade estava motivada com as transformações [do meu 
governo], quando veio a cassação e a prisão foi uma violência. Eu não 
fui só prefeito de cem pessoas presas em Conquista (médicos, 
advogados, operários, estudantes, presidente de sindicato [etc]), isso 
foi uma violência que traumatizou a cidade (...).Quem teve os direitos 
políticos suspensos sofreu uma violência, não podia ser professor, não 
participava de obras públicas, não podia tomar dinheiro em banco (...) 
Tinha uma vigilância policial em cima de mim (...). 167    

                                                
166 Entrevista realizada em março de 2006. 
167 Entrevista concedida a Paulo Fábio Dantas Neto, em 5 de agosto de 2000. 



 

 

168 

Tanto na esfera local de Vitória da Conquista, como no Estado da Bahia, os 

antigos chefes políticos se beneficiaram com o regime truculento dos militares, uma vez 

que utilizaram em seu benefício as perseguições, as torturas, as mortes e os 

desaparecimentos, ou seja, os instrumentos repressivos do governo federal, para manter 

e expandir seus interesses. Note-se que se serviam desses instrumentos para aterrorizar a 

população e silenciar os opositores, porém, sob o alicerce da ideologia da segurança 

nacional e do desenvolvimento econômico. 

Nessa circunstância, o “carlismo” germinou, frutificou e passou a ser a principal 

força da Arena na Bahia. No primeiro mandato de governador da Bahia (1971-1975), 

ACM e o seu grupo implementaram uma série de mudanças administrativas: 

profissionalizaram o quadro burocrático estatal; aprimoraram o processo de 

industrialização, com a implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari; fomentaram as 

diversas atividades agromercantis do Estado e o mercado imobiliário de Salvador. As 

mudanças se deram sob a chancela de um governo que submetia os trabalhadores e as 

camadas médias baianas a um ambiente de truculência e carisma. Com o aval dos 

militares, ACM conquistou o comando pessoal do Estado, cooptando seus opositores ou 

negociando com eles (Dantas Neto, 2003).  

O “carlismo”, nesse período, estava desenvolvendo suas práticas e logrando 

alcançar os patamares nacionais. Após a derrota nos conflitos internos da Arena baiana 

para indicar seu sucessor, ACM ocupou a presidência da Eletrobrás (1975-1979), um 

dos setores estratégicos para a industrialização do país. Com isso, segundo Dantas Neto 

(op.cit:227), por meio de relações clientelísticas, costurou sua aproximação com “o 

empresariado nacional e iniciou a constituição de um grupo econômico vinculado, a 

princípio regionalmente, passando a ter influência no quadro burocrático federal”. 
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ACM, munido do respaldo nacional, realizou amplo acordo entre os arenistas 

baianos, cujo resultado foi ser indicado para o governo da Bahia. Pela segunda vez, 

administrou o Estado (1979-1983) empregando a sua política conservadora e 

modernizante de tal sorte que enraizou o seu poder pessoal nos solos baianos e na esfera 

nacional. Dantas Neto (2003:208), ao analisar essa circunstância da trajetória do 

carlismo, esclarece que 

(...) o poder pessoal viabilizava [“a grande política“]  em contexto 
político autoritário, garantindo aos “interesses baianos”, situados nos 
vértices entre política, administração pública e mercado, a 
continuidade de um tratamento diferenciado, por parte do Estado 
nacional, pacto do qual ACM era fiador. Aos demais grupos políticos 
da ordem sobravam a partilha de fatia cada vez mais exígua do varejo 
político, ou o isolamento, pois na Bahia do exitoso conservadorismo 
moderno objeções ao carlismo havia apenas em ambientes fechados. 
O espaço público era surdo e quase mudo.         

Desta forma, o “carlismo” originou-se e frutificou em um terreno propício: a 

concepção política conservadora das classes dominantes, cuja essência foi associar o 

desenvolvimento econômico à manutenção da ordem, com a finalidade de garantir a 

permanência do mandonismo local numa realidade modernizante. Esse aspecto central 

aprofundou-se no período militar e possibilitou a supremacia do poder unipessoal de 

ACM.  

O “carlismo” não é um fenômeno de conotação natural ou mítica, contudo se 

formou e se desenvolveu dentro do processo histórico da realidade brasileira, não como 

um caso isolado, mas um expoente da nossa cultura política e da desigualdade extrema. 

Em outras palavras, cabe frisar que o “carlismo” é a expressão do conservadorismo da 

política nacional.   

Nesse sentido, os espaços públicos foram eclipsados pela tradição autoritária das 

classes dominantes brasileiras, tendo o “carlismo” como um dos catalisadores dos 

interesses dessas classes. É plausível, pois, registrar que o “carlismo” se apresenta como 
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um mandonismo contemporâneo numa realidade de desenvolvimento econômico de 

caráter modernizante, cujas práticas autoritárias abrem o campo para políticas 

excludentes e cuja ideologia fornece a base para sua manutenção perante a política 

baiana, contribuindo, assim, para consolidar a dominação burguesa. No entanto, tal 

dominação não é irreversível, pois as classes subalternas tencionam o campo e lutam 

por melhores condições de vida. 

3.4 O Término do Período Militar: O Continuísmo do Mandonismo versus “os 

Novos Sujeitos Políticos”.  

Na década de 80, o município de Vitória da Conquista enfrentava os efeitos de 

uma crise na produção do café. Com a queda dos preços da saca no mercado mundial, 

os cafeicultores endividaram-se e abandonaram as lavouras, fato que ocasionou a 

redução da oferta de trabalho na região e um arrefecimento no comércio. Por 

conseguinte, agravaram-se os problemas sociais no município (Tanajura, 1992).  

À frente da administração municipal, pela segunda vez, estava José Pedral 

Sampaio (1983-1987), eleito em 1982, no calor da paulatina abertura política. O prefeito 

não pertencia à ala carlista e, muito menos, gravitava em torno dela, pois pertencia ao 

PMDB baiano, liderado por Waldir Pires, ministro da Previdência do governo José 

Sarney (1985-1990). Em 1987, José Pedral Sampaio afastou-se da prefeitura para 

participar do secretariado do governo estadual de Waldir Pires. De volta à administração 

municipal, em 15 de agosto de 1988, completou seu mandado até 1º de janeiro de 1989. 

Relativamente a Waldir Pires, foi eleito governador da Bahia (1987-1989),168 

vencendo o “carlismo” nas urnas, de forma significativa, com o apoio dos diferentes 

grupos anticarlistas. Entretanto, a gestão do peemedebista enfrentou situações 

                                                
168 Waldir Pires renunciou ao cargo de governador para disputar a eleição Presidencial de 1989, como 
vice-presidente na chapa de Ulisses Guimarães, assumindo, portanto, o vice-governador do Estado, Nilo 
Coelho (1989-1991). 
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gravíssimas: escassez de recursos estaduais deixada pelo governador anterior, João 

Durval Carneiro (1983-1987),169 crise econômica, “dívida externa, taxas inflacionárias 

galopantes, crise fiscal no Estado, oposição do carlismo, em âmbito federal.170 Essa 

situação caótica, somada à falta de um projeto político de mudanças, gerou um fracasso 

administrativo no governo das oposições” (Dantas Neto, 2003: 237).  

ACM ocupava nessa ocasião (1985-1990) a pasta das Comunicações, tornando-

se um ministro que exercia forte influência nas decisões do governo federal. A posição 

privilegiada do político baiano no controle das comunicações possibilitou a criação de 

uma base parlamentar aliada. A moeda de troca entre ele e os políticos foram as 

concessões estatais das emissoras de rádio e de televisão.171 

A respeito do Ministério das Comunicações dirigido por ACM, durante o 

governo Sarney, Antônio Albino Rubim (2002:17) esclarece que 

(...) sob o comando de ACM, o ministério sofre uma significativa 
guinada. De um ministério encarado como quase técnico, sempre 
ocupado, desde que foi criado em 1967, por militares ou técnicos, ele 
passa a ser orientado por uma visão eminentemente política. Tal 
diretriz se expressa seja no papel de articulação que começa a 
desempenhar, seja por conceber as concessões, não só na perspectivas 
de uma relação de apadrinhamento como então acontece, mas como 
uma preciosa moeda de negociação no jogo político. O valor dessa 
moeda está alicerçado na percepção, fina e simultaneamente perversa, 
do poder de intervenção política inscrito na mídia contemporânea e na 
sua possibilidade de manipulação, ensejado pelo controle de 
concessão. 

Neste período, de acordo com Rubim, ACM e o “carlismo” passaram por um 

processo de atualização das suas práticas políticas: 

                                                
169 Segundo Dantas Neto (2003:237), “o governo do carlista João Durval Carneiro foi marcado por 
denúncias de corrupção e má gestão de recursos públicos, com contratações em massas de servidores por 
indicação política e grande endividamento por conta da construção da barragem de Pedra do Cavalo (...)”.  
170 Apesar de Waldir Pires ser do PMDB, o mesmo partido do então presidente Sarney, ele rompeu com o 
governo federal. Com isso, os recursos da União não eram liberados para o Estado da Bahia.  
171 Um exemplo dessa base parlamentar, de acordo com Cantanhêde (2001), foi a articulação feita por 
ACM para prorrogar o mandato de José Sarney para cinco anos e, também, manter o regime 
presidencialista na Constituição de 1988. Assim, Sarney passou a ser um devedor dos favores de ACM.  
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[Essa] atualização não implicou na mudança de traços essenciais de 
sua conformação, tais como sua formatação de família política 
comandada por um líder/pai, através de tensas relações de autoridade 
e de afeição e de uma orientação inscrita em um ideário capitalista de 
modernização conservadora. [Tal processo] manteve essas 
características, mas buscou adequá-las politicamente à nova 
circunstância societária, configurada como uma sociabilidade 
estruturada e ambientada pela mídia, e ao novo pólo de produção de 
poder, inclusive político, presente na atualidade brasileira e baiana 
(Rubim, op.cit:13). 

Este “poder” iniciou seu itinerário em 1985, quando a família de Antônio Carlos 

Magalhães inaugurou em Salvador a TV Bahia, que, no final da década de 80, passou a 

retransmitir a programação da TV Globo e tornou-se a emissora líder de audiência no 

Estado, criando um grupo de empresas – Rede Bahia de Comunicação.172 

Nesta mesma direção analítica, Luiz Nova (2003) chama a atenção para o 

estreito vínculo estabelecido entre a mídia e o governo do Estado da Bahia, visto que, 

através da publicidade oficial, o governo injeta uma vultosa soma de recursos públicos 

na Rede Bahia de Comunicações, em especial na TV Bahia. Tal vínculo se inscreve em 

uma relação pautada pelo personalismo, pois, como observa Nova, “o grupo que libera 

as verbas é o mesmo que as recebe”, fazendo com que os recursos públicos, 

administrados pelo “carlismo”, há décadas, financiem e ampliem os empreendimentos 

da família Magalhães.   

Com o fracasso do governo de Waldir Pires e, posteriormente, o de Nilo Coelho, 

somado ao prestígio nacional e a uma forte campanha midiática, cujo mote salientava o  

trinômio “ação-competência-moralidade”173, Antônio Carlos Magalhães retornou pela 

                                                
172 A Rede Bahia de Comunicação é formada por uma TV fechada (TV Salvador) e seis emissoras de TVs 
abertas, distribuídas estrategicamente nas principais cidades do estado. A TV Bahia, localizada em 
Salvador, é a líder das emissoras; TV Subaé, sediada em Feira de Santana; TV Sudoeste, em Vitória da 
Conquista; TV Santa Cruz, com sede em Itabuna; TV Oeste, em Barreiras; e a TV São Francisco, 
instalada em Juazeiro. Além das emissoras, compõem o conglomerado: o jornal Correio da Bahia, duas 
rádios (Globo FM e 102,1 FM Sul), uma gráfica (Santa Helena), um provedor de Internet (iBahia.com) e 
uma empresa de entretenimento (iContent). Para informações detalhadas sobre estes empreendimentos e 
os outros administrados pela família de Antônio Carlos Magalhães, veja-se o site: www.redebahia.com.br 
(acessado em 25 de agosto de 2006).     
173 Com referência à sigla ACM, Antônio Albino Rubim (2002:22) assinala que: “a sigla ACM e a 
imagem pública a ele associada necessitam sistematicamente ser inscritas e reivindicam um texto 
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terceira vez à direção do governo do Estado da Bahia (1991-1995). Recorrendo a uma 

expressão de Dantas Neto, tal como a “fênix, da mitologia egípcia, o carlismo ressurgiu 

das cinzas”, neste caso, da política estadual, e se consolidou nos cenários baiano e 

nacional. Foi implementada uma política de ajuste fiscal, com privatizações de 

empresas estaduais, corte nos gastos sociais, achatamento dos salários dos servidores 

estaduais, entre outros. Dantas Neto (2003:236) observa que, nesse período, a Bahia foi 

“um dos laboratórios onde se descobriram modos de extrair prestígio político e 

aclamação social de uma cartilha administrativa e financeira de cunho impopular”, ou 

seja, nos moldes do receituário neoliberal. 

Com o retorno ao governo do Estado, ACM fortaleceu seu poder pessoal, 

exercendo  controle sobre as estruturas estaduais − o Legislativo, o Judiciário e o 

Tribunal de Contas −, aprimorando, ainda mais, o estilo irascível para lidar com a 

oposição. Também continuou com as indicações dos cargos federais no Estado, que 

serviram como troca para garantir a lealdade dos correligionários locais. O “carlismo”, 

nesse momento, detinha boa parte das prefeituras dos municípios baianos, além de 

comandar a maioria dos representantes do Estado no Congresso Nacional. 

                                                                                                                                          
identitário, a baianidade (...). ACM, para o mal e para o bem, inclusive dele mesmo e de seus planos 
políticos, apresenta-se como, antes de tudo, um político que ama a Bahia, que a defende acima de 
qualquer coisa. A baianidade então se traduz, em uma primeira significação, como esse amor à Bahia. 
Mas ela não se limita a esse sentido semântico. Ela reivindica uma presença e uma apropriação de signos 
do texto identitário da baianidade, um orgulho de ser e se afirmar baiano. Além disso, o texto configura 
uma via de acesso privilegiada à tradição, a uma ancestralidade assumida pelos baianos, a um mito de 
raiz, que encara a ‘boa terra’ como nascedouro da pátria brasileira. A Bahia aqui se reivindica, com 
orgulho, como um lugar de tradições, sejam elas de suas famílias e elites oligárquicas, sejam elas de seu 
povo, sertanejo ou afro-descendente.” ACM e o “carlismo” apossaram-se dessa baianidade e de seus 
símbolos e a transformaram em “estratégia político-midiático”. Um exemplo disso é o uso freqüente das 
cores da bandeira da Bahia (branco, vermelho e azul) pelo grupo político nas campanhas eleitorais, e a 
incorporação do conteúdo cultural de matriz afro-brasileira no material publicitário e nos discursos, 
forjando no imaginário social que o “carlismo”, figurado na pessoa de ACM, é guardião e defensor desta 
tradição. Nesse sentido, segundo Rubim, a mídia, controlada pela família Magalhães, contribui para 
associar a identidade baiana ao “carlismo”, amalgamando o grupo político à baianidade. Esta associação, 
tensionada pela mídia, configura-se como um dos vetores essenciais da dominação política no Estado, 
alicerçado no mandonismo, personalismo e nas relações de favor. Para se aprofundar neste tema, 
destacam-se os trabalhos, já citados neste capítulo, de Rubim (2002) e Nova (2003), e o artigo de Adriano 
Jonas e Gilberto Almeida (2004).                  
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Um exemplo desse poderio foi o fato de o líder político do município de Vitória 

da Conquista, José Pedral Sampaio, se render aos encantos da “fênix baiana”. O antigo 

combatente do regime militar avaliou que, para governar o município, precisava ter o 

apoio do governo do Estado. O então prefeito esclarece na entrevista174: 

Naquela ocasião, (...) a gente já sentia no governo de Murilo175 que 
Conquista, pelo seu crescimento, pela magnitude dos problemas 
locais, não podia estar afastada do governo do Estado (...). Eu cheguei 
à conclusão que só poderia ser prefeito se tivesse a boa vontade do 
governo do Estado. E realmente tivemos. (...). Quando eu me 
aproximei de Antônio Carlos, foi dito em praça pública, que a gente 
estava fazendo uma aliança, era uma aliança administrativa e não 
política.(...). Eu vou a Antônio Carlos e ele diz: o que é que você 
quer? Eu respondo: imediatamente a conclusão do Hospital de Base. 
Hospital de Base tinha começado no governo de Waldir Pires e estava 
sem concluir até aquela época. Então o hospital era coisa importante 
para toda região. [Também] nós queremos a conclusão do serviço de 
abastecimento de água. Ele [ACM]  fez . Fez a ampliação do serviço 
de água, concluiu o serviço de água. (...). Eu tive a experiência do 
[governo] Waldir e a sua relação com o governo federal, na época de 
Sarney, a pobreza que a Bahia vivia [sem verbas federais] (...). Um 
dos grandes problemas de Conquista era a falta de acesso direto ao 
governo do Estado. Então, tivemos esse acesso ao governo do Estado 
e fomos atendidos. Isto serve como explicação para a  ligação que nós 
tínhamos com Antônio Carlos (...). 

Como se percebe, os cargos públicos, sejam estaduais ou federais, e os recursos 

do Tesouro do Estado e da União eram moedas correntes nas relações entre os políticos. 

Além disso, as instâncias jurídicas no Estado serviam como instrumento de coação, 

principalmente o Tribunal de Contas, quando fiscalizava os gastos das prefeituras e das 

legislaturas municipais. Criou-se uma rede de favores entre o governo e os líderes 

locais. 

Os aspectos anteriormente mencionados foram estratagemas essenciais para 

consolidar o poder hegemônico do “carlismo”, em que a cooptação e a incorporação de 

personalidades - chave dos antigos grupos opositores - serviram para anular e sufocar o 

                                                
174 Trecho da entrevista com José Pedral Sampaio, realizada em 5 de agosto de 2000 pelo professor 
Dantas Neto, que gentilmente a cedeu para esse trabalho.    
175 Murilo Mármore Pimentel foi prefeito do município, de 1989 a 1992, pela indicação de José Pedral 
Sampaio.  
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foco de ruptura política (Dantas Neto, 2003). Convergente com este raciocínio, Rui 

Medeiros afiança que 

[o] “carlismo” impõe o nome de ACM como liderança política no 
interior do Estado por meio de dois aspectos fundamentais: O primeiro 
compreende o loteamento dos cargos públicos e de algumas vantagens 
econômicas entre os aliados, estabelecendo, assim, um sistema de 
lealdade entre os políticos locais e ACM. E o outro aspecto é o 
“combate duro” [através da estrutura estatal] contra os adversários 
locais. E quando esses estão desgastados, geralmente, o “carlismo” 
busca aliar-se com os mesmos, a fim de deslegitimá-los em suas 
localidades e isolá-los politicamente.176    

ACM e o “carlismo”, ao longo dos trinta anos de domínio na política baiana, 

recorreram à estrutura estatal para destruir ou cooptar “antigos grupos políticos”, como 

o “juracisismo” (ligado ao ex-interventor/governador Juracy Magalhães), o “vianismo” 

(do ex-governador Luis Viana), o “lomantismo” (do ex-governador Antônio Lomanto 

Júnior), o “pedralismo” (do político José Pedral Sampaio), entre outros. O controle dos 

recursos e dos cargos públicos no Estado, a interferência no poder judiciário estadual e 

o significativo apoio de setores do empresariado baiano foram fatores fundamentais que 

possibilitaram ao “carlismo” criar táticas para sufocar, deslegitimar, cooptar e, até 

mesmo, em alguns casos, extinguir os “grupos rivais”.       

Portanto, a estrutura do Estado foi utilizada para atender aos propósitos pessoais 

de ACM e do seu grupo político. Programas, planejamento e ações que visavam 

melhorar a infra-estrutura do interior da Bahia foram concreta e ideologicamente 

entendidos como benefícios aos aliados históricos ou aos adesistas de plantão. Sobre 

esse aspecto, o ex-prefeito de Vitória da Conquista, José Pedral, em entrevista a Dantas 

Neto, comenta: 

(...) os governos deles [os carlistas] sempre foram fixados na capital, 

abandonando o interior, utilizavam para controlar as regiões as 

                                                
176 Entrevista realizada para esta tese, em março de 2006.    
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nomeações dos cargos estaduais (...). [No entanto], depois que 

Antônio Carlos Magalhães voltou ao governo deu uma maior 

assistência ao interior, ele fez muitas coisas que nunca tinham feito 

como: estradas, abastecimento de água, implantação de hospitais e 

postos de saúde (...) Como o interior é carente, necessitávamos da 

ajuda dele.177       

Ao promover obras públicas no interior da Bahia, o governo estadual contribuiu 

para consolidar o domínio do “carlismo” cujo cerne se dá pela apropriação da coisa 

pública em benefício do personalismo do poder. A coação e o arcabouço ideológico 

alimentado pela mídia se transformam na base de sustentação da supremacia deste 

grupo na Bahia. Salienta-se que esse fato é similar em outras paragens do país.  

Dessa maneira, as práticas autoritárias e clientelísticas e o mandonismo 

renovaram-se dentro dos contornos modernizantes e programáticos dos interesses do 

capital. Essas práticas ganharam fôlego no país, no momento em que as instituições 

democráticas se estabeleceram e se estabilizaram. Em outras palavras, com o término do 

regime ditatorial dos militares, o “filho pródigo” desse regime aprimorou ainda mais o 

seu poder pessoal. Como mencionado anteriormente, foi com o desfecho do período 

militar que o “carlismo” consagrou seu domínio na Bahia e ganhou destaque 

nacionalmente, articulando-se aos setores econômicos, principalmente o industrial e o 

de serviços (comunicação e construção civil), e aprofundou suas práticas políticas. 

Contraditoriamente à consolidação do domínio do “carlismo” no interior do 

Estado, Vitória da Conquista desenhou uma nova configuração política, no final da 

década de 90. O governo municipal de José Pedral Sampaio não conseguiu reverter o 

apoio formal do “carlismo” em recursos públicos para investir na infra-estrutura do 

município e nos programas sociais. Como conseqüência, a administração vivenciou uma 

crise financeira e política que a forçou a atrasar o pagamento dos salários do 

                                                
177 Entrevista realizada em 5 de agosto de 2000. 
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funcionalismo público e dos fornecedores, criando “dívidas estratosféricas”. Ademais, o 

governo não priorizou a área social, relegando suas ações ao mero clientelismo, a saber, 

doações de cestas básicas, de passagens de ônibus estaduais e intermunicipais, de 

caixões, entre outras formas.  

Além desses aspectos, José Pedral Sampaio, por ter estabelecido aliança com 

ACM, perdeu o apoio de boa parte do seu grupo político, que se dividiu e, por 

conseguinte, promoveu o enfraquecimento daquele que ficou consagrado como 

“pedralismo”. Esse conjunto de acontecimentos propiciou a articulação dos movimentos 

sociais, dos sindicatos, das associações de bairro e das ONGs que passaram a exigir 

espaços públicos de debates, proposições, reivindicações e manifestações do dissenso. 

Contra a crise instalada no município, tais movimentos culminaram por deflagrar 

inúmeras greves e pressões contra uma administração que se figurava como autoritária e 

personalista. 

Com a fissura do “pedralismo”, um número significativo da população 

conquistense considerou os partidos oposicionistas (PT, PCdoB, PSB, PSDB, PDT e 

PV) uma alternativa viável para ocupar o Executivo municipal. Estes partidos 

articularam-se em torno de uma coligação e conseguiram vencer o pleito municipal de 

1996, tendo como prefeito Guilherme Menezes do PT (1997-2001).178 A nova 

administração, vinculada aos movimentos sociais, às associações de bairro, aos 

sindicatos, às CEBs, entre outras organizações, rompeu com a influência do “carlismo” 

na gestão municipal. E tentou construir um perfil de governo assentado nas diretrizes de 

uma administração democrático-popular179, sustentando-se em um discurso que visava à 

transparência administrativa, à participação popular, à prioridade das políticas públicas 

                                                
178 No primeiro ano da gestão municipal, houve um desentendimento entre as lideranças dos dois partidos 
e o PSDB afastou-se do governo.  
179No capítulo seguinte, reconstruiremos historicamente a expressão governo democrático-popular para 
entendermos seu significado político e ideológico na administração municipal.  
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de caráter social, especialmente aquelas voltadas à educação, à saúde e às ações para 

proteger as crianças e os adolescentes em situação de risco pessoal e social. 

O prefeito da primeira gestão do governo democrático-popular, Guilherme 

Menezes, explica os motivos da vitória dos partidos de esquerda no município, quando 

diz: 

(...) nós pegamos o município para administrar no momento de 

extremo desgaste do pedralismo (...), porque ele [José Pedral] passou 

cerca de três décadas. Ele é um poder de convencimento, um carisma 

(...), mas em franco desgaste. As pessoas não esquecem da última 

administração que deixou demais a desejar para o município e, 

principalmente, com o grande erro de ter convergido para o carlismo. 

Olha, eu acho que a fragilidade resultante disso aí abriu espaço para 

um projeto político, uma proposta nova. A população estava cheia de 

esperança, quando nós surgimos, quando o Partido dos Trabalhadores, 

aliado a outros partidos progressistas, apresentou ao município uma 

nova forma de fazer política, de relacionar administração com a 

população, buscando a participação de todos. 180   

O rompimento com a influência de ACM na administração municipal 

transformou o grupo político, liderado pelo PT, em um contraponto ao “carlismo” na 

região, pois Vitória da Conquista era considerada, em grande medida, uma das cidades 

de destaque no cenário baiano. Guilherme Menezes é categórico quando menciona a 

autonomia da administração democrática popular em relação ao “carlismo”:  

O discurso que existia aqui era que o governo local tinha que estar 

aliado ao governo do Estado para poder governar, inclusive essa foi a 

grande desculpa do “pedralismo” para se aliar ao “carlismo”. Na 

prática foi um desastre, porque não vieram recursos e a cidade ficou 

humilhada (...), o município ficou inadministrável e no momento que 

nós assumimos, aqui não tinha um telefone ligado, não tinha uma 

                                                
180 Entrevista realizada em abril de 2000 por Paulo Fábio Dantas Neto, que gentilmente a cedeu para esta 
tese. 
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conta paga, há cinco meses não existia coleta de lixo na cidade (...), 

funcionários sem receber os seus salários, o décimo terceiro nunca era 

pago (...), não existia projeto de qualquer qualidade, nem um projeto 

social.     

Neste contexto, o governo municipal de Vitória da Conquista, liderado pelo PT, 

reinventou uma nova forma de administrar o município, pautada na participação de 

atores sociais locais, vinculados aos segmentos da sociedade civil, em instâncias de 

decisão e elaboração de políticas públicas (Conselhos Gestores de Políticas Públicas, 

Orçamento Participativo, fóruns, entre outras) que foram criadas pelo Executivo 

municipal, durante as duas gestões do PT (1997-2005). Essas mudanças tornaram-se um 

contraponto às práticas marcantes, historicamente tecidas, que moldaram a 

peculiaridade do município. Adiante, nos aprofundaremos nesse aspecto. 

No entanto, esse governo estabeleceu-se com base nas tensões estabelecidas 

entre as inovações políticas, entendidas como práticas de participação, e o processo de 

“despolitização”, vigente no cenário político nacional, que desloca a sociedade civil dos 

processos decisórios e “esvazia” as instâncias participativas, o que Francisco de Oliveira 

chama de “funcionalização da pobreza”. Ou seja, a nova configuração da política local 

parece percorrer a trilha do trânsito, como já assinalado anteriormente, de uma “era das 

invenções” para a “era da indeterminação”. 

Levando-se em conta as reflexões apresentadas, o capítulo seguinte pretende 

tratar das políticas públicas e das ações voltadas para crianças e adolescentes em 

situação de risco, implementadas no decorrer das duas gestões do PT (1997-2005), as 

quais moldaram seus contornos em uma “conjuntura de indeterminação”.  
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Capítulo 4 
 

 

O GOVERNO DEMOCRÁTICO-POPULAR EM VITÓRIA DA CONQUISTA 

(1997-2005): A CONSTITUIÇÃO DE UM MODERNO CORONELISMO 

BAIANO? 

 
 
 

O município de Vitória da Conquista, durante a década de 90, atravessou dois 

caminhos que se articularam, aparentemente, de forma contraditória. No primeiro, 

enfrentou, não só ele, as conseqüências das políticas de ajuste econômico, político e 

social dos governos Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso que, 

conforme assinalado anteriormente, aumentou o desemprego estrutural de longa 

duração, intensificou e diversificou a pobreza e a miséria nas cidades e no campo, 

desarticulou a nascente política social, formatada, no sentido empregado por Francisco 

de Oliveira, na “era das invenções”. Além disso, obstaculizou as tentativas de se 

construir, parafraseando Telles (1994 : 97-98), uma “cultura democrática de ordem 

pública fundada na representação plural e na garantia de direitos.” 

No segundo caminho seguido, processaram-se mudanças ocorridas no âmbito 

local, com a ascensão dos partidos oposicionistas, liderado pelo PT, ao poder municipal 

que, conseqüentemente, rompeu com a supremacia do “pedralismo”181 sobre a política 

municipal, erigindo possibilidades para que o governo criasse inovações e 

implementasse intervenções nas demandas da questão social, em especial, na área da 

infância e adolescência em situação de risco. Atendendo ao objetivo central desta tese, 

                                                
181 Conforme descrito no capítulo anterior, José Pedral Sampaio esteve três vezes à frente da prefeitura de 
Vitória da Conquista. No primeiro mandato foi cassado pelo golpe militar, tornando-se uma importante 
liderança política de oposição ao regime ditatorial. Nos anos 80, com a efervescência das mobilizações, 
voltou a ser prefeito, integrante do PMDB. E, por fim, nos anos 90, rendeu-se ao “carlismo”, pelos 
mecanismos de cooptação e incorporação, promovidos pelos recursos públicos. Ao longo de trinta anos 
de liderança política, em torno de Pedral criou-se um agrupamento político, denominado “pedralismo”.   
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pretende-se, neste capítulo, enveredar por estes caminhos, a fim de expor tais inovações 

e desvelar alguns aspectos da peculiaridade política de Vitória da Conquista.  

Inicialmente reconstruiremos por meio das narrativas dos entrevistados - 

extraídas da pesquisa de campo -, o processo de formação do governo democrático-

popular em Vitória da Conquista, e analisaremos as ações realizadas na área social, 

enfatizando as políticas de atendimento integral às crianças e aos adolescentes em 

situação de risco. No segundo momento, nosso objetivo é refletir e analisar a 

peculiaridade política do município na tentativa de elucidar o dilema que orienta este 

estudo. 

4.1 Visitando o “Lugar da Memória”: As Narrativas sobre a Formação do 

Governo Democrático-Popular na década de 90 

Ao longo dos anos 90, conforme analisado anteriormente, urdiu-se uma nova 

configuração política, alicerçada nos marcos do neoliberalismo, da “financeirização” 

mundial da economia e da extrema desigualdade, que constituiu o “cenário de 

indeterminação”, em que a universalização dos direitos, moldada na “era das invenções” 

– no período de 1964 a 1990 –, foi substituída por políticas sociais compensatórias e 

fragmentárias que deslocaram a “questão social” das dimensões públicas para o 

território da “funcionalização da pobreza”.   

Em outras palavras, nesse “cenário de indeterminação”, a “absolutização do 

mercado” levou milhares de pessoas a trabalharem sem contratos, sem direitos, ou 

afastados dos meios que permitiam a sobrevivência, devastando, assim, suas vidas em 

um universo de violência. Isto possibilitou que alguns sujeitos políticos das classes 

subalternas, antes organizados em movimentos populares, e trabalhadores que 

reivindicavam direitos e criavam experiências democráticas de participação, 
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transitassem das dimensões públicas para o “campo do imediato”, em que a 

sobrevivência se tornou uma luta de “vida ou morte”, e transformou a política em mera 

“gestão das carências cotidianas”.  

Nesse momento histórico, o município de Vitória da Conquista operou, ao 

mesmo tempo, com dois processos contraditórios que se conectaram. De um lado, 

vivenciou os efeitos da crise social, política e econômica, urdida em uma “conjuntura de 

indeterminação”. E, do outro, presenciou as fissuras na dominação dos antigos 

dirigentes locais, que possibilitaram alguns segmentos da sociedade civil (movimentos 

sociais, associações de bairro, sindicatos, pastorais do menor, creches comunitárias, 

entre outros) reinventar experiências de participação, entendidas como inovações 

políticas.  

O município, na segunda metade dos anos 90, foi marcado por tensões, 

confrontos e mobilizações, em que diferentes sujeitos políticos incorporaram em suas 

agendas a luta pela efetivação dos direitos conquistados. Apenas a título de exemplo, 

enumeram-se algumas dessas lutas: os sindicatos dos professores municipais e dos 

servidores públicos realizaram várias greves e manifestações, a fim de exigir do 

governo o pagamento dos salários atrasados, a criação de uma política de cargos e 

salários para o funcionalismo municipal, entre outras reivindicações; o movimento das 

creches comunitárias impôs que o município lhes destinasse mais verbas, oferecesse as 

condições para funcionamento, bem como abrisse novos espaços para atender às 

demandas existentes; algumas associações de bairro se articularam e pressionaram o 

Executivo por instalações de equipamentos públicos (construção de escolas, postos de 

saúde, praças, quadras poliesportivas, etc) e melhorias na infra-estrutura dos bairros 

periféricos (calçamento das ruas, saneamento básico, abastecimento de água e luz, 

transporte, entre outros).    
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Para se reconstruir e analisar este momento, anterior ao governo democrático-

popular, optamos em apresentar as lutas do Movimento em Defesa das Crianças e dos 

Adolescentes, ocorridas em Vitória da Conquista, com propósito de implantar e fazer 

funcionar plenamente as instâncias participativas e de direitos, preconizadas no ECA: o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente182 – COMDICA – , o 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente183 – FMIA – e o Conselho Tutelar184.   

As diversas tentativas dos movimentos sociais, no decorrer das décadas de 70 e 

80, em explicitar os conflitos, emergidos da “questão social”, combater a exploração e o 

regime militar, bem como engendrar as noções de cidadania e de direitos – nascidas no 

processo de mobilização –, possibilitaram a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990185, configurando-se 

como um dos resultados deste “período de inventabilidade política”. O caput do artigo 

227 da Constituição de 1988 serviu de base jurídica para desenhar as políticas integrais 

de atendimento às crianças e aos adolescentes, que responsabilizam o Estado e garantem 

                                                
182 O artigo 227, no parágrafo 7°, e o artigo 204 da Constituição Federal de 1988 estabelecem a 
intervenção municipal na elaboração de ações governamentais na área da infância e adolescência, cuja 
diretriz central é a descentralização político-administrativa e a participação da população. Nesse sentido, 
o ECA, no art. 88, nos seus incisos I, II e IV, determina a criação do Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente nas três esferas (municipal, estadual e federal), como um órgão deliberativo, organizacional 
e propositivo de políticas públicas. A sua formação é democrática, pois que assegura a “participação 
popular paritária, por meio de organizações representativas, segundo leis federais, estaduais e 
municipais” (Estatuto da Criança e do Adolescente, 1995: 30). 
183 Conforme os artigos 88, 214 e 260 do ECA, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do 
Adolescente é competente para gestar e elaborar o Plano de Aplicação do Fundo Municipal da Infância e 
da Adolescência -FMIA, cujos recursos (municipais, estaduais, federais ou de qualquer outra natureza 
lícita) são destinados para assegurar os programas municipais de proteção. O Fundo é vinculado ao 
Executivo Municipal e administrado pelos representantes do governo, mas a sociedade civil organizada 
deve controlar e fiscalizar, pelos mecanismos legais, a aplicação dos recursos disponíveis. 
184 O ECA, no artigo 136, cria o Conselho Tutelar, um órgão da administração municipal, colegiado, 
permanente e autônomo, encarregado de garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos 
adolescentes no município. 
185 No início dos anos 90, o governo Fernando Collor de Mello (1990-1992) promulgou o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. O ECA foi fruto da efervescência política ocorrida no país e das mobilizações 
nacionais  em defesa da infância e da adolescência, que se  iniciaram na década de 70. Diferentes sujeitos, 
tanto dos setores governamentais como os não-governamentais, envolveram-se na defesa dessa 
população, resultando na criação do Fórum Nacional Permanente de Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes – Fórum DCA. Além das manifestações, dos debates e das mobilizações nacionais, o 
governo brasileiro participou da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, 
promovida pela Assembléia das Nações Unidas, em novembro de 1989. Essa Convenção foi ratificada 
pelo Brasil, através do Decreto 99.7710, de 21 de novembro de 1990 ( Motti e Silva , 2001a). 
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à sociedade fiscalizar e propor as ações governamentais na concretização destas 

políticas.186 

Com o advento do ECA, no início da década 90, as organizações populares 

(associações de bairro, creches comunitárias, pastorais do menor, alguns sindicatos, 

entre outros) organizaram-se para debater e implementar no município as políticas 

integrais de atendimento à infância e à adolescência e criaram, naquele período, o 

Movimento em Defesa das Crianças e dos Adolescentes de Vitória da Conquista. Uma 

das lideranças descreve o quadro heterogêneo dos sujeitos políticos que participavam 

desse movimento:  

O momento foi interessante do ponto de vista dos debates que 

aconteceram na época, considerando-se que, de um lado, você tinha as 

entidades ligadas às igrejas, eram católicas e algumas evangélicas, e, 

do outro, as entidades com trabalho assistencialista. E, participando 

dessa luta, estavam, também, setores ligados ao movimento dos 

trabalhadores [sindicatos] (...). As igrejas e as organizações de caráter 

assistencialista identificavam no ECA uma possibilidade de financiar 

e executar  suas ações (...). A gente do movimento de esquerda 

cobrava um papel mais efetivo do Estado em relação aos problemas 

sociais. (...) No período do governo militar e logo depois, a ação do 

Estado em criar as políticas públicas era insignificante. Com isso, 

alguns segmentos da sociedade substituíram o Estado no cuidado das 

mazelas sociais (...). Contrário a esta situação de assistencialismo, o 

ECA foi gestado dentro do movimento social, abrindo novas 

perspectivas. Por isso, quando ele foi promulgado, passou a ser uma 

vitória para nós do movimento (Presidente da Creche União de 

Mulheres).187  

                                                
186 O ECA se articula com outras leis, criadas a partir da efervescência política dos movimentos 
populares, que têm por paradigma jurídico os direitos e as diretrizes das políticas sociais, dentre as quais 
se destacam a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – (Lei Federal n° 8.742, de 07/12/1993), Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – (Lei Federal n° 9.394, de 20/12/1996) e a  Lei do Sistema 
Único de Saúde (Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990).   
187 Entrevista realizada em fevereiro de 2004, na sede da Rede de Atenção e Defesa da Criança e do 
Adolescente em Vitória da Conquista.  
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O Estatuto trata dos direitos sociais universais, como saúde, cultura, esporte, 

profissionalização, moradia, alimentação, lazer e educação, e é dirigido a todas crianças 

e adolescentes, sem exclusão. E assinala as políticas de proteção especial para as 

crianças e para os adolescentes em situação de risco pessoal e social. Também 

determina as medidas socioeducativas188, destinadas aos jovens (12 a 18 anos) em 

conflitos com a lei. 

Nestes termos, o ECA introduziu uma nova gestão nas políticas públicas189 para 

a infância e adolescência, os municípios passaram a ser responsáveis pela elaboração de 

políticas integradas ao atendimento da criança e do adolescente e pela criação e 

manutenção de serviços de atendimento, em suas diversas políticas: básicas (a toda 

população infanto-juvenil do município), assistenciais (destinadas às crianças e aos 

adolescentes em estado temporário, ou permanente de necessidades, em decorrência do 

baixo poder aquisitivo da família), garantia de direitos (relacionados à defesa jurídico-

social dos direitos individuais e coletivos da população infanto-juvenil; além disso, a 

garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes envolvidos em situações nas quais  

existem conflitos de natureza jurídica); proteção especial (para as crianças e os 

                                                
188 O ECA estipula cinco medidas socioeducativas para serem aplicadas de acordo com a infração 
cometida pelo adolescente que tenha entre 12 e 18 anos. As medidas são: reparação de danos, prestação 
de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. É bom lembrar que tais 
medidas configuram-se no princípio da proteção integral, e não no de punição. No entanto, conforme 
tratado anteriormente, o Estado, ancorado nas práticas autoritárias do mandonismo e do personalismo, 
prefere a internação, criando uma realidade perversa nas instituições encarregadas de internar os jovens 
em conflito com a lei, que contraria os direitos humanos e as garantias constitucionais e do ECA. 
189 A respeito das políticas públicas, Celina Souza (2003: 11-13), em um artigo que trata sobre o tema, 
sinaliza que só recentemente o termo políticas públicas foi incorporado às agendas das pesquisas. Por 
isso, o seu conceito ainda se encontra em fase de construção, com várias definições, e é objeto de vários 
ramos das Ciências Humanas (Ciência Política, Filosofia, Serviço Social, Psicologia, Economia, 
Administração e Econometria). Com base em uma revisão bibliográfica consistente, a autora assinala que 
“o processo de formulação de políticas públicas é aquele através do qual os governos traduzem seus 
propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo real.” 
Complementando esta linha de raciocínio, os pesquisadores da Escola de Conselhos da UFMS, em um 
artigo que versa sobre as políticas públicas na área da infância e da adolescência,  sublinham que: “as 
políticas públicas representam a expressão e a incorporação de necessidades e interesses gerais da 
população, traduzidas em demandas e problemas que influenciam as decisões na esfera pública. São 
intenções que dão origem a planos, programas e projetos de atendimento às reivindicações, na direção da 
cidadania”(Motti e Silva – org – 2001b: 71).         
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adolescentes em situação de risco pessoal e social, em razão da ação ou omissão da 

família, da sociedade e do Estado). Além das definições das competências, o Estatuto e 

a Constituição Federal preconizaram a participação da sociedade na formulação, 

execução e fiscalização das referidas políticas.190  

O Estatuto e a Constituição Federal institucionalizam, por meio dos Conselhos, a 

participação das organizações sociais na gestão municipal, podendo, no caso específico, 

elaborar e fiscalizar as políticas de atendimento à infância e à adolescência no 

município. Desta forma, questiona-se: as instâncias de participação e garantia de 

direitos poderão promover uma nova relação de poder, rompendo com os traços da 

cultura política, vigentes nos municípios brasileiros? 

 Na tentativa de refletir sobre a questão acima, recorre-se às três variáveis, 

apontadas por Tatagiba (2002)191, que se inscrevem como obstáculos para o exercício 

efetivo dos Conselhos enquanto espaços coletivos de decisão e fiscalização da coisa 

pública. A primeira variável refere-se aos diferentes interesses que motivam os 

conselheiros: os interesses governamentais, quando necessário, são amalgamados em 

uma única direção, conforme as determinações do Executivo, buscando disputar o 

controle do Conselho, às vezes, até por acordos estabelecidos fora do espaço das 

reuniões. Já os interesses dos não-governamentais são heterogêneos e difusos, assim 

como a noção de participação que possuem. Por exemplo, existem representantes das 

não-governamentais que têm assento nos conselhos por acreditarem que possam ter 

                                                
190 Para uma análise mais detalhada sobre as políticas integrais de atendimento à infância e à 
adolescência, preconizadas pelo ECA, consultar os seguintes trabalhos: Gomes (1993), Pereira (1997), 
Ferreira Santos (1998), Alves (2000), Cruz (2001), Motti e Silva, Edson (2001ab); Matias (2002), 
Carvalho (2002), Maranhão (2003), Anjos (2003), Silva, Helena O. e Silva, Jailson S. (2005), Bidarra 
(2004), entre outros.  
191 A autora pesquisou os Conselhos gestores de políticas públicas nas áreas da assistência social, da 
saúde e dos direitos das crianças e dos adolescentes. O propósito dessa pesquisa foi analisar o 
funcionamento e os limites dos Conselhos, fundamentando-se em estudos de casos que foram realizados 
entre os anos de 1999 e 2000. Para se conhecer os resultados deste trabalho e de outros que participaram 
do projeto de pesquisa “Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil”, veja a coletânea de artigos 
organizada por Dagnino (2002).  
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recursos e privilégios para suas entidades. Em outras palavras, as questões individuais, 

geralmente, permeiam a atuação dos representantes das não-governamentais, que não se 

articulam entre si e nem buscam unificar os diferentes interesses em propostas que 

contemplem a coletividade. 

Quanto à segunda variável, compreende a relação que os conselheiros têm com 

suas entidades de origem. Muitas vezes, não existe diálogo entre o representante da 

instituição e os demais membros, ocasionando o isolamento do conselheiro que não 

conta com o respaldo político da coletividade representada. Dessa maneira, nem sempre 

a vontade da entidade se traduz nas decisões tomadas pelo seu representante, pois não 

houve discussão prévia das questões a serem tratadas. Geralmente, esta situação 

acontece com os conselheiros oriundos das organizações sociais. Já os representantes 

das governamentais, muitas vezes, são pessoas que não têm poder de decisão, não estão 

sintonizados com as determinações do executivo e, quando necessário em uma disputa 

política, são trocados por outros que detêm tal poder.  

A falta de capacitação dos conselheiros, tanto dos governamentais como dos 

não-governamentais, sobre o funcionamento das instâncias institucionais de 

participação constitui-se na terceira variável. Segundo Tatagiba, um número significante 

de conselheiros desconhece a dinâmica de funcionamento dos conselhos gestores de 

políticas públicas e, também, não avalia a dimensão do avanço e dos limites dessas 

instâncias, ocasionando intervenções distintas no processo deliberativo. A falta de 

capacitação atinge de forma diferente os participantes dos Conselhos. Os representantes 

do governo, por compreenderem o mecanismo de funcionamento da máquina 

administrativa do Estado, possuem vantagens sobre os representantes das organizações 

sociais. Além disso, quando necessário, são orientados pelos técnicos da administração. 
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Desta forma, o governo tem as condições favoráveis para controlar os caminhos 

deliberativos dos conselhos. 

Pode-se afirmar, com base nas análises realizadas nos capítulos anteriores, que 

as variáveis descritas são engendradas na tessitura de uma sociabilidade autoritária, em 

que o mandonismo, as relações de favor e o personalismo, traços marcantes desta 

sociabilidade, tendem a impedir que as instâncias participativas se tornem espaços de 

decisão, divergência, proposição e deliberação de políticas públicas, pois a existência de 

tais traços - mediando os atos do governo - distorce a dimensão pública, vinculada à 

“participação cidadã”.192   

No entanto, as classes dominadas, por meio das reivindicações, das estratégias e 

das experiências de luta, insistem em se contrapor e tentar romper com as marcas da 

cultura política, tecidas ao longo da história do país e nutridas na extrema desigualdade 

econômica. Portanto, os Conselhos Gestores poderão plasmar-se em espaços públicos 

de elaboração e reivindicação de direitos, em que os sujeitos políticos explicitam o 

dissenso, tornando-se o alicerce para se erigirem práticas inovadoras. Tais práticas 

poderão tecer uma sociabilidade democrática, conforme sublinharam Paoli e Telles 

(2000: 107), quando analisaram a dinâmica democrática, desencadeada pela presença 

dos movimentos sociais na cena política brasileira, ou seja, que “as experiências 

democráticas, realizadas pelos movimentos sociais, são capazes de abrir horizontes para 

uma nova sociabilidade política”.        

Nestes termos, o funcionamento efetivo dos Conselhos, conforme determina o 

ECA, tende a ser um elemento de desestabilização do mandonismo local. Por isso, no 
                                                
192 Eleinaldo Teixeira (1997:205,206-207), na tentativa de precisar o termo participação política, opta 
pelo conceito de “participação cidadã”.  Segundo o autor: “o conceito de participação cidadã procura, 
assim, responder à necessidade de entender o processo emergente nos últimos anos em vários países, de 
uma sociedade civil plural, que busca criar espaços públicos em que se expressam interesses, aspirações, 
valores, se constroem consensos, definem dissensos, e regulam conflitos. [Esta] participação pressupõe o 
uso de mecanismos institucionais e sociais, disponíveis ou a serem criados, inclusive os de representação 
que precisam ser reformulados e aperfeiçoados. Neste sentido, busca a efetivação dos direitos já 
consagrados, mas, vai além, tenta construir novos direitos (...).”  
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município de Vitória da Conquista, durante as gestões lideradas pelo “pedralismo”, 

travaram-se conflitos entre alguns segmentos das organizações populares e o Executivo 

municipal. Os dirigentes locais não poderiam imaginar um Conselho paritário, gestor e 

fiscalizador das ações do governo, ou, muito menos, um Fundo destinado às crianças e 

aos adolescentes em situação de risco. Desta maneira, os obstáculos foram construídos 

com o propósito de cercear a existência dessas instâncias na cidade. 

A tentativa de implantação dos Conselhos gerou diversas manifestações na 

cidade. As associações de bairros, as creches comunitárias, as pastorais do menor, 

vinculadas às Comunidades Eclesiásticas de Base − CEBs, as instituições filantrópicas e 

alguns sindicatos pressionaram de diversas formas o Executivo, o Legislativo municipal 

e o Judiciário para que as determinações do ECA fossem cumpridas  no município. 

Neste sentido, são esclarecedoras as narrativas de duas lideranças do movimento 

para implantação do COMDICA, FMIA e Conselho Tutelar em Vitória da Conquista: 

O objetivo do Estatuto era realmente estabelecer uma cidadania aos 

adolescentes e às crianças. Olha, só vou dizer que foi duro, só não saiu 

tiro, nem faca, nem coice, mas foi muita confusão. Até que a gente 

conseguisse teve muita luta (...). A gente sofreu para criar o conselho. 

O governo só olhava para seus interesses e não via a necessidade do 

povo (...). Mas, quem era a gente para ser ouvido? (Coordenadora da 

Creche Comunitária Vivendo e Aprendendo do Bairro do Alto 

Maron).  

Olha, saímos na rua, com as faixas e os meninos. Batalhamos por 

audiências com o prefeito e com os vereadores e no início todas foram 

negadas. As dificuldades foram muitas, na primeira fase da luta. Eles 

não abririam as portas da prefeitura [e nem da Câmara] para esta 

discussão.  Também, neste período, a prefeitura não tinha nenhum 

trabalho com as crianças e os adolescentes e nem tinha interesse na 

questão. Por isso, não quis implantar o COMDICA e, muito menos, o 

Fundo. [Dessa maneira] tivemos que ocupar a prefeitura para 
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conseguir alguma coisa.  (Coordenadora da Associação dos Amigos 

da Pastoral do Menor do Bairro Cruzeiro). 193 

Os relatos destacados revelam que as duas lideranças, por meio das experiências 

tecidas no processo das lutas, criaram os espaços públicos de visibilidade, debates e 

pressões – o “mundo público”194 –, como diria Hannah Arendt, e descobriram que neste 

“mundo,” a política se efetiva.195 O movimento expôs suas reivindicações, explicitou os 

conflitos e organizou formas de luta, a fim de pressionar o Executivo a instalar no 

município as políticas de atendimento à infância e à adolescência. No entanto, os 

mandatários locais criaram mecanismos para silenciar as vozes reivindicativas e 

desqualificar os anseios deste movimento, interditando a exposição do conflito na cena 

pública.  

Voltando ao “pedralismo”, não à toa, José Pedral Sampaio criou empecilhos para 

implementar o COMDICA, o Conselho Tutelar e o FMIA, identificando-os como 

ameaça à sua dominação. Caso as instâncias se consolidassem como espaços de 

participação, onde os sujeitos políticos pudessem interferir e fiscalizar as ações 

governamentais, se distanciariam das práticas cotidianas do mandonismo, das relações 

de favor e do personalismo desse grupo.  

                                                
193 As entrevistas das lideranças ou integrantes do Movimento em Defesa das Crianças e dos 
Adolescentes, utilizadas neste capítulo, foram realizadas em fevereiro de 2004, em Vitória da Conquista. 
Portanto, as narrativas destas pessoas que forem citadas ao longo do capítulo, se referem a este período. 
194 O público, nas palavras de Hannah Arendt (1995:59-62), “denota dois fenômenos intimamente 
correlatos, mas não perfeitamente idênticos. Em primeiro lugar, que tudo o que vem a público pode ser 
visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, aparência – aquilo que é visto e 
ouvido pelos outros e por nós mesmos – constitui a realidade. Em segundo lugar, o termo público 
significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe 
dentro dele. Este mundo (...) tem a ver com o artefato humano, como produto de mãos humanas (..).” 
Neste mundo, o homem age em conjunto, na companhia do outro, com o qual  concorda ou de quem 
discorda, “vê e ouve, e é ouvido e visto”. E, sobretudo, “pode começar algo de novo”. Portanto, a ação 
efetiva-se no “mundo comum”, configurando-se enquanto espaço da política.  
195 Festran (2005:91) sintetiza, com propriedade, a concepção de política desenvolvida no pensamento 
arendtiano, quando acentua que “a política em Hannah Arendt, como seus elementos constitutivos, não 
está fundada em categorias ou instituições concretas, realmente existentes, mas primordialmente em 
princípios, categorias abstratas: a liberdade, o conflito, a palavra, o espaço público.” Além deste trabalho, 
para se conhecerem as interpretações de outros autores sobre a concepção de política em Hannah Arendt, 
confira os trabalhos de Telles (1990), Batalini (2002), Lafer (2003), Moraes e Bignotto – orgs – (2003), 
Duarte – et.al – (2004), Keinert (2005), entre outros.  
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Tal mobilização durou cerca de seis anos, abrangendo o período final da gestão 

do prefeito Murilo Mármore (1989-1992) e todo o período em que José Pedral Sampaio 

(1993–1997) esteve à frente do governo municipal. Ambos os prefeitos pertenciam à 

mesma facção política – o “pedralismo” – que, nesse período, como se destacou 

anteriormente, passou a gravitar em torno do “carlismo”. Portanto, este grupo político 

que administrava o município, ancorado nas práticas marcantes da cultura política, 

tentou cercear quaisquer manifestações que explicitassem conflitos e reivindicassem 

direitos, pois estas ações representavam o reverso dessas práticas, por essência, 

antipúblicas.  

O Movimento em Defesa das Crianças e dos Adolescentes passou a pautar suas 

reivindicações com base na criação dos Conselhos e do Fundo, percebendo que, por 

estas instâncias, a relação com a prefeitura poderia modificar, pois o movimento poderia 

expressar suas idéias e subsidiar a elaboração das políticas públicas que atendessem às 

demandas da infância e da adolescência.  

Trata-se de sujeitos políticos das classes subalternas tentando se apropriar da 

elaboração dos fundos públicos para implementação de políticas sociais 

universalizantes. Desse modo, a execução dessas políticas é fruto de um processo de 

luta em contextos de conflitos e interesses divergentes, em que os acordos se efetivam, 

isto é, pelos acordos estabelecidos, os fundos públicos financiam as políticas sociais. 

Como assinala Francisco de Oliveira (1998a: 19-20), em um artigo que analisa a 

constituição dos “direitos do antivalor”196: 

                                                
196 Francisco de Oliveira (1998a: 35), com base nas referências clássicas, afirma que “o fundo público, em 
resumo, é o antivalor, mesmo no sentido de que o sistema não mais produz valor, e mais no sentido de 
que os pressupostos da reprodução do valor contêm, em si mesmos, os elementos mais fundamentais de 
sua negação. Afinal, o que se vislumbra com a emergência do antivalor é a capacidade de se passar a 
outra fase, em que a produção do valor, ou de seu substituto, a produção do excedente social, toma novas 
formas. E essas novas formas, para relembrar a asserção clássica, aparecem não como desvios do sistema 
capitalista, mas como necessidade de sua lógica interna de expansão.”  
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(...) a partir de regras universais e pactadas, o fundo público, em suas 
diversas formas, passou a ser o pressuposto do financiamento da 
acumulação de capital, de um lado, e, do outro, do financiamento da 
reprodução da força de trabalho, atingindo globalmente toda a 
população por meio dos gastos sociais. A medicina socializada, a 
educação universal gratuita e obrigatória e previdência social, seguro-
desemprego, os subsídios para transporte, os benefícios familiares (...) 
[entre outros] são seus exemplos.  

O autor complementa seu raciocínio, afirmando: 

O conceito de fundo público tenta trabalhar essa nova relação na sua 
contraditoriedade. Ele não é, portanto, a expressão apenas de recursos 
estatais destinados a sustentar ou a financiar a acumulação do capital; 
ele é um mix que se forma dialeticamente e representa na mesma 
unidade, contém na mesma unidade, no mesmo movimento, a razão 
do Estado, que é sociopolítica, ou pública, se quisermos, e a razão dos 
capitais, que é privada. O fundo público (...) busca explicar a 
constituição, a formação de uma nova sustentação da produção e 
reprodução do valor (...). O processo de produção desse movimento, 
que busco conceituar no fundo público, é o processo de luta de 
classes. Mas é também do seu deslocamento da esfera das relações 
privadas para uma esfera pública (...). [Ou seja], (...) há um 
deslocamento da luta de classes da esfera da produção, do chão da 
fábrica ou das oficinas ou ainda dos escritórios para o orçamento do 
Estado (Oliveira, op.cit:53). 

Com base nessa referência teórica, infere-se que o Movimento em Defesa das 

Crianças e Adolescentes de Vitória Conquista, ao lutar pela implementação do 

COMDICA e do FMIA, tentou colocar a questão da infância e da adolescência nas 

disputas dos recursos do orçamento municipal. O Movimento percebeu a importância 

dessas instâncias para as disputas dos recursos públicos, que garantiriam o 

financiamento das políticas integrais de atendimento, apregoadas pelo ECA. Por isso, na 

concepção dos sujeitos políticos, essas instâncias, por si só, não resolveriam as situações 

precárias em que viviam as crianças e os adolescentes no município. Como acentua uma 

das participantes do movimento: 

O Conselho foi uma vitória, pois a gente lutou muito. É como se a 

gente tivesse construindo uma casa, o Conselho era o alicerce desta 

casa. Mas sem as paredes e nem o piso a casa não existe. Só com o 

Conselho não dava para a gente fazer muita coisa. Ele era o primeiro 
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passo para se ir em frente (...) (Presidente da Associação dos Amigos 

dos Bairros Conquistinha e São Luis).197 

Além dos obstáculos criados pela prefeitura, o movimento teve de enfrentar 

outros setores da sociedade, como o Judiciário, alguns profissionais liberais, entre 

outros. Conforme o relato de uma das entrevistadas:  

Aí, começamos a ver a questão do Estatuto, que não era mais o 

Código [de Menores de 1979] e sim o Estatuto que ia entrar em vigor. 

Começamos a reunir as entidades, tivemos muitas dificuldades com o 

juiz da época (...). Ele estava muito habituado à questão do Código e 

não aceitava muito o Estatuto, que dava direitos às crianças e aos 

adolescentes. Tivemos também dificuldades com alguns advogados 

que não aceitavam o Estatuto (Coordenadora da Creche Comunitária 

Vivendo e Aprendendo do Bairro do Alto Maron).  

Neste ponto da argumentação, é necessário abrir um parêntese para apresentar, 

de forma resumida, alguns aspectos do Código de Menores, que antecedeu o ECA. Em 

1979, sob a égide da ditadura militar, o Congresso Nacional aprovou a Lei n˚ 6.697, de 

10 de outubro de 1979, denominada Código de Menores, que introduziu oficialmente a 

Doutrina da Situação Irregular e delegou ao Estado a responsabilidade da proteção e do 

amparo das crianças e dos adolescentes. Essa proteção e esse amparo se traduziram no 

recolhimento dos “menores irregulares” a uma instituição (a FEBEM, por exemplo) que 

os “reabilitassem” ao convívio societário. 

O termo situação irregular compreendia um conjunto de condições pessoais e 

sociais que incidiam sobre a infância e a adolescência: “carência das condições de 

subsistência, de saúde, de educação, por omissão dos pais ou responsáveis. E a situação 

de maus-tratos e castigo, de perigo moral, de falta de assistência legal, de desvio de 

                                                
197 Entrevista concedida no dia 7 de fevereiro de 2004. 
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conduta por inadaptação familiar ou comunitária, e autoria de infração penal” (Código 

de Menores, 1979). 

Dentro desta concepção jurídica do Código de 1979, o Juiz de “Menores” 

detinha poder absoluto sobre a criança e o adolescente em “situação irregular”, podendo 

anular o pátrio poder dos pais ou responsáveis e colocar os “menores” sob a tutela do 

Estado, mediante internação em uma instituição, ou os enviando a uma família adotiva. 

Estas intervenções judiciais visavam a uma proteção de “caráter punitivo, em simetria 

com a ordem ditatorial então vigente no país” (Motti, 2001a: 25).    

Passetti (1987:37), ao analisar a vigência do Código de Menores de 1979, 

ressalta que, 

nem toda criança ou jovem é menor. Menor é aquele que em 
decorrência da marginalidade social se encontra, de acordo com o 
Código de Menores, em situação irregular. Esta engendra condições 
para que ele cometa infrações, condutas anti-sociais que no seu 
conjunto revelam uma prática delinqüencial. O combate a isso exige 
uma instituição criada para suprir as deficiências de adaptação 
decorrentes da vida marginal. Menor aquela criança ou jovem que 
vive na marginalidade social, numa situação irregular.     

Diante do exposto, retomamos a questão das lutas do Movimento em Defesa da 

Criança e do Adolescente de Vitória da Conquista. As organizações, apesar das 

dificuldades existentes, teceram mecanismos para enfrentar a insistência dos dirigentes 

locais em não atender às reivindicações. As reuniões, as passeatas, as faixas e as 

ocupações dos prédios públicos tornaram-se estratégias de luta, cuja elaboração se deu 

no dia-a-dia dos enfrentamentos. Em meio a esse cotidiano, os integrantes do 

movimento recorreram ao estudo do ECA, com o objetivo de entender o instrumento 

legal. Com base nesse conhecimento, acreditavam que seria possível ter argumentos 

para dialogar com o prefeito, os secretários, o juiz e os vereadores, expor as 

reivindicações e propor caminhos para construção dos Conselhos e do FMIA.    
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A gente passou a se capacitar, sabendo como era a lei e como 

deveriam ser feitas as reivindicações, como eram os direitos das 

crianças e dos adolescentes e o que era o COMDICA e sua 

implantação (...). Fomos estudando no salão da igreja católica e no 

orfanato, conhecendo as leis, nos capacitando para formarmos o 

COMDICA. Com o estudo, estávamos preparados para lutar pela 

implantação dos Conselhos (Coordenadora da Associação dos Amigos 

da Pastoral do Menor do Bairro Cruzeiro) 198. 

Por meio da pressão popular, o governo do então prefeito Murilo Mármore 

(1989-1992) promulgou uma lei que simbolizou a vitória do Movimento, a saber, a Lei 

Municipal nº 607/91, de 8 de novembro de 1991, que criou o Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Infância e da 

Adolescência. No entanto, o Executivo municipal não forneceu as condições materiais 

para o funcionamento efetivo das instâncias, por isso, nesta ocasião, o Conselho e o 

Fundo ficaram “presos ao papel”.  

A própria existência da lei não garantiu o funcionamento desses organismos de 

participação. Mais uma vez, os setores das organizações populares, envolvidos na 

questão da infância e da adolescência, foram às ruas e explicitaram o conflito, no intuito 

de garantir o funcionamento efetivo do Conselho e do Fundo, como bem observa a 

entrevistada, quando narra:  

Não tínhamos espaço, não existia sede, não tínhamos estrutura. A 

gente se reunia em qualquer lugar. (...) teve um dia que ameaçamos se 

reunir (sic) na rua, debaixo daquele pé de árvore, aquele que fica em 

frente à porta da prefeitura (...). A gente se reuniu embaixo da árvore, 

colocamos as cadeiras no meio da rua. Aí, a Catedral cedeu um espaço 

pra gente realizar as reuniões, mesmo assim não era adequado para 

                                                
198 Entrevista realizada em fevereiro de 2004. 
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funcionar um conselho (Coordenadora da Creche Vivendo e 

Aprendendo).199 

Complementando o trecho acima, após a leitura minuciosa do Livro de Atas das 

reuniões do COMDICA, verificou-se que durante quatro anos (de novembro de 1991 a 

dezembro de 1995), os integrantes do movimento se reuniram em diversos locais da 

cidade e, mesmo sem a participação dos representantes governamentais200, instalaram o 

Conselho e passaram a discutir a estrutura burocrática, realizaram eleição para a 

presidência e criaram o Regulamento Interno. Além deste aspecto, pautaram algumas 

discussões referentes à situação da infância e da adolescência no município.  

É importante notar que diversas reuniões realizadas durante esse período pelo 

Movimento em Defesa das Crianças e dos Adolescentes, revelam uma forma de “ser 

visto e de ser ouvido” diante do silêncio imposto pelas gestões de Murilo Mármore e 

José Pedral Sampaio, visto que forjaram um espaço de debate e de ação, insistindo em 

dar visibilidade às situações de violência vividas pelas crianças e pelos adolescentes e, 

coletivamente, procurando alternativas para solucionar algumas dessas situações. Os 

integrantes deste movimento experimentaram o debate, a divergência e o consenso 

politicamente produzido. Portanto, em certa medida, transitaram do não-lugar para o 

“lugar comum”, no sentido empregado por Hannah Arendt.      

Embora as adversidades existissem, o movimento não se arrefeceu e continuou a 

pressionar o governo municipal, com o objetivo de concretizar seus anseios, além de 

tentarem obter novos aliados externos ao município, a fim de fortalecer a luta e criar 

                                                
199 Entrevista concedida em 12 de fevereiro de 2004. 
200O então-prefeito Murilo Mármore estrategicamente não escolheu nem nomeou os representantes 
governamentais, como preconiza a Lei municipal, evitando, assim, o funcionamento do Conselho, pois, 
por princípio, ele deve se constituir de maneira paritária; portanto, sem os conselheiros governamentais, o 
COMDICA não pôde legalmente deliberar nenhuma matéria, apesar das reuniões periódicas ocorridas 
durante os quatro anos.   
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uma opinião pública favorável. Conforme registra a ata da reunião do COMDICA, do 

dia 14 de julho de 1993: 

(...) a presidente Lídia Ferreira Rodrigues abriu a sessão apresentando 

aos conselheiros a pedagoga Kátia de Melo, representante do 

CEDECA201 (Centro de Defesa da Criança) e do Unicef (...). Depois 

de ter ouvido os relatos de alguns conselheiros, [a representante do 

Unicef] falou da necessidade de se pressionar o prefeito para 

estabelecer a retomada política do Conselho, através da imprensa 

falada e escrita. (...). [A conselheira] Francisca sugeriu marcar na 

sexta-feira, dezesseis de julho, mais uma audiência com o prefeito 

(...).  

Mesmo com as mobilizações e as interferências de órgãos externos, como o 

Unicef e o CEDECA da Bahia, a prefeitura não cedia e tentava impedir o 

funcionamento das instâncias participativas, regulamentadas por lei, tanto municipal 

como federal. Isto porque a existência de um espaço público, que explicitasse os 

conflitos e pudesse gerar um consenso para efetivação dos direitos, era entendida pelos 

dirigentes locais como uma ameaça aos interesses políticos. Mesmo assim, as 

associações, as creches, as entidades filantrópicas e os sindicatos continuaram a se 

organizar e a pressionar. O esforço destas organizações sociais em implementar as 

políticas públicas para infância e adolescência parece estar de acordo com que Francisco 

de Oliveira (1999a: 60) sublinha, em artigo já citado. “Todo esforço de democratização, 

de criação de uma esfera pública, de fazer política, enfim, no Brasil, decorreu quase por 

inteiro, da ação das classes dominantes”.      

                                                
201 O CEDECA é uma organização não-governamental, com sede em Salvador-BA, que atende crianças e 
adolescentes, vítimas das várias formas e manifestações de violência, sobretudo contra a vida e a 
integridade física e psicológica, oferecendo mecanismos jurídico-sociais, prevenção e atendimento direto 
às vítimas e seus familiares em situação de violência sexual e homicídios. Informações extraídas do site: 
www.cedeca.org.br . Acessado em 5 de outubro de 2006.  
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Com o término do mandato de Murilo Mármore (PMDB), o Executivo 

municipal foi assumido por José Pedral Sampaio (PMDB), com o apoio do então 

governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. O novo prefeito não possibilitou o 

funcionamento do COMDICA, nem criou o Conselho Tutelar. O grupo político coeso 

na administração não aceitou, em hipótese alguma, a participação das organizações 

populares acima destacadas na gestão do bem público. A observação de uma das 

lideranças do movimento é elucidativa: 

Os prefeitos Murilo [Mármore] e [José] Pedral nos discriminavam. 

Eles não nos ouviam, não nos consideravam como pessoas que tinham 

propostas e compromissos com as crianças. Não aceitavam a nossa 

presença na mesa deles, a mesa redonda do gabinete. Mas nós 

estávamos lá, desafiando, lutando, querendo ser ouvida como gente 

que tem opinião (...). (Presidente da Associação dos Amigos do Bairro 

Conquistinha e São Luis).    

De acordo com este relato, ancorado pela reflexão de Francisco de Oliveira, 

confirma-se que os dominados, inseridos em um contexto de luta e reivindicações por 

direitos, criavam diversas formas para serem ouvidos, em meio à coerção e aos 

estratagemas de cooptação das classes dominantes, que, historicamente, se constituíram 

contrárias à convivência democrática. Também esta situação, vivida pelo Movimento 

em Defesa das Crianças e dos Adolescentes, pode remeter à reflexão realizada por 

Feltran (2005:308), em seu estudo sobre os movimentos sociais na Região 

Metropolitana de São Paulo e em algumas favelas da Zona Leste da capital, durante as 

últimas décadas do século XX, quando o autor observa: 

Não há técnicas ou normas para a atuação política movimentista, mas 
um conjunto de relações, mediações, trânsitos e tensões entre 
privações e emancipação, individuais e coletivas, que constroem, ou 
não, os terrenos, ou campos, que oferecem possibilidades para que se 
constituam como sujeitos políticos. São esses campos, forjados pela 
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luta, que permitem que apareçam, então, como resultado delas, os 
movimentos sociais como políticos.   

Com base nessa reflexão referenciada na noção de experiência de E. P. 

Thompson (1987)202, pode-se afirmar que os integrantes do Movimento “fizeram-se” 

como sujeitos políticos em suas experiências de luta, através das quais teceram saberes, 

estratégias, aglutinaram interesses heterogêneos e viabilizaram pequenas brechas na 

dominação dos mandatários locais.  

Por isso, o mínimo de participação já conotava uma significativa vitória do 

movimento, pois, tendo em vista a trajetória histórica da formação do Brasil, alijar os 

dominados dos centros decisórios do poder inscreve-se como uma das características 

marcantes da cultura política. 

Em 3 de julho de 1995, o então prefeito José Pedral Sampaio, sob a pressão 

popular, editou uma nova lei municipal, n˚ 792/95 que revogava alguns artigos da lei nº 

607/91, de 8 de novembro de 1991 e criava o Conselho Tutelar. Contudo, a referida lei 

estabelecia o número de 24 conselheiros: 12 representantes governamentais e 12 das 

entidades não-governamentais, das quais a maioria, àquela ocasião, se alinhava 

politicamente com o prefeito. Essa imposição objetivou dirimir a participação do 

movimento no Conselho, uma vez que, ao colocar pessoas de sua confiança nas 

reuniões, o então prefeito controlava as discussões e, quando queria, as esvaziava, pois 

contava com conselheiros governamentais e não-governamentais de sua relação e 

                                                
202 E. P Thompson, em A Formação da Classe Operária Inglesa, analisa o processo de formação da 
classe inglesa, no período de 1780 a 1832. O autor (1987:9-10) considera a classe como “um fenômeno 
histórico, que unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na 
matéria-prima da experiência como na consciência. (...) a classe não é uma ‘estrutura’, nem mesmo uma 
‘categoria’, mas como algo que ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode ser demonstrada) nas 
relações humanas.” Neste mesmo raciocínio, Thompson assinala que a experiência de classe é 
determinada pelas relações de produção. Já a consciência de classe representa o modo como “essas 
experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, idéias e 
formas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a 
consciência de classe.” Portanto, são homens e mulheres, a partir das relações antagônicas das classes, 
que se fazem como sujeitos históricos e sedimentam suas experiências, seus aprendizados e tecem suas 
consciências. 
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obtinha sempre a maioria nas votações e deliberações. Além disso, entre os 

governamentais havia representantes das três esferas do Estado (municipal, estadual e 

federal). A composição do Conselho tornou-se empecilho para seu funcionamento, pois 

a maioria considerável dos conselheiros não tinha experiência com a questão dos 

direitos da infância e adolescência e nem argumentos suficientes para discutir sobre o 

tema.  

(...) eles [o executivo e os vereadores] botaram pessoas da alta 

sociedade, que não tinham nenhum trabalho com criança e nem com 

adolescente. Entre os conselheiros, tinha gente da maçonaria, da 

associação dos médicos, da polícia militar, dos comerciantes, da OAB 

[entre outros] 203. Eles não tinham nada a ver com a gente. E nós 

estávamos fora, mas foi a forma que conseguimos para o conselho ser 

implantado (Coordenadora da Associação dos Amigos da Pastoral do 

Menor do Bairro Cruzeiro).204 

A árdua luta, desenvolvida pelo movimento, para implementar os conselhos e o 

FMIA, só teve seu desfecho com o governo democrático-popular (1997-2001) 

administrado pelos partidos oposicionistas cujo slogan era “Governo Participativo”. O 

Movimento em Defesa das Crianças e dos Adolescentes gravitava em torno do PT e do 
                                                
203Para efeito ilustrativo da composição da força política do Conselho, transcreve-se aqui um trecho da ata 
do dia 20 de dezembro de 1995 que registra a posse dos conselheiros: “(...) em ato público, o 
Excelentíssimo Prefeito Municipal de Vitória da Conquista, Dr José Fernandes Pedral Sampaio, em 
cumprimento ao disposto na Constituição Federal de 1998, à Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 
1990; e às Leis municipais 607/91 e 792/95, empossou os membros efetivos e suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a seguir relacionados: Governamentais [quatro 
representantes da prefeitura, dois dos órgãos estaduais, sediados no município; um da Junta Militar, um 
da Polícia Militar, um do INSS, um da Delegacia do Trabalho e dois representantes da  UESB] (...). Não-
governamentais: pela Associação Comercial e Industrial de Vitória da Conquista (...); pelo Sindicato 
do Comércio Varejista e Atacadistas de Vitória da Conquista (...); pelas Lojas Maçônicas de Vitória 
da Conquista (...); pela União Espírita (...); pela Federação Municipal das Associações de Moradores 
(....); pela Diocese de Vitória da Conquista (...); pelas Creches Comunitárias (...); pela Associação dos 
Evangélicos de Conquista (...); pela Associação Médica (...); pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
sub-seção de Vitória da Conquista (...); pela Comissão Pró - CUT, Regional de Vitória da Conquista 
(...); e pelo Sindicato dos Jornalistas da Bahia, seção Vitória da Conquista (...)”. Grifo do 
pesquisador. Como se percebe a composição do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente era desfavorável ao Movimento em Defesa das Crianças e dos Adolescentes, pois continha 
um número reduzido de representantes. Isto se deu em decorrência do  estratagema utilizado pelo governo 
para neutralizar a participação dos sujeitos envolvidos com as questões referentes à infância e à 
adolescência no município, esvaziando, assim, o conteúdo político desse espaço.    
204 Entrevista realizada em 10 de fevereiro de 2004. 
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PCdoB. Por esta razão, alguns integrantes das organizações populares, associadas a 

outros movimentos do município, mobilizaram-se para garantir a vitória da oposição na 

disputa eleitoral de 1996, derrotando o “pedralismo”.  

A respeito desse momento em Vitória da Conquista, Rui Medeiros, professor da 

UESB e pesquisador da história regional, em entrevista a esta pesquisa, delineia a 

conjuntura daquele período, quando afirma que 

o movimento popular, que, em certa medida, desenvolveu-se nos 

sindicatos (...), nas associações de bairros e nas comunidades de base, 

foi importante para o crescimento do PT e do PCdoB no município 

(...). O clima de confronto e mobilização possibilitou a Guilherme 

Menezes [1997-2001] vencer a eleição com uma margem de votos 

muito grande. Isto era previsível, em função da crise do “pedralismo”, 

crise por conta da aliança com o “carlismo”, das finanças da 

prefeitura, enfim, era uma crise só.205 

Uma vez à frente do governo municipal, o PT e os partidos da coligação, 

alinhados às diferentes organizações populares, instituíram uma administração 

democrático-popular, implementando, ao longo desta primeira gestão, um conjunto de 

medidas que procuraram anular as condições graves herdadas do “pedralismo”: dívidas 

estratosféricas, atrasos no salário do funcionalismo público, inadequação da infra-

estrutura administrativa e, sobretudo, o descaso na área social. Nesta linha de atuação, o 

governo de Guilherme Menezes (PT) estabeleceu o Orçamento Participativo no 

município e criou as condições para implantar e reestruturar os Conselhos Gestores: de 

Saúde, de Educação, de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

entre outros. Além de criar o Conselho Tutelar. Tais instâncias apontaram, naquela 

ocasião, a possibilidade de se desenvolverem como espaços propositivos e 

fiscalizadores de políticas públicas.  

                                                
205 Entrevista concedida em março de 2006.     
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Com o novo governo, o Movimento em Defesa das Crianças e dos Adolescentes  

acreditou que, com a vitória eleitoral, as questões referentes à infância e à adolescência 

seriam solucionadas; deixou de pressionar, pois, o Executivo e se dissolveu. Além disto, 

alguns integrantes passaram a ser base de sustentação do governo, ou, até mesmo, 

passaram a integrar os postos administrativos do Executivo.  

As organizações sociais, integrantes desse Movimento, entenderam que o 

governo-democrático poderia possibilitar rupturas com as práticas marcantes, 

historicamente tecidas, as que os excluíam dos campos decisórios da gestão municipal. 

O governo, como acreditavam os sujeitos políticos, tendia a proporcionar formas de 

participação que visassem elaborar políticas integrais de atendimento às crianças e aos 

adolescentes. Portanto, com base nesta perspectiva, o Movimento, no início da primeira 

gestão do PT, resolveu encerrar o processo de luta em defesa da população infanto-

juvenil e, estrategicamente, aguardar as ações do Executivo que garantissem políticas 

nesta área. O depoimento de uma integrante do movimento é ilustrativo para descrever 

este momento.   

Olha, vou ser sincera com você. Depois do novo governo, eu falo 

novo, porque é novo, era diferente do de [José] Pedral. A gente lavou 

a prefeitura mesmo, com água sanitária, sabão em pó e detergente, 

para receber Dr. Guilherme [Menezes]. Para mim teve um avanço 

muito grande. A gente sabe que teve muita dificuldade, mas foi muito 

bom. Depois da administração de Dr Guilherme, a gente não precisou 

reivindicar mais nada (..). Tivemos educação, saúde, programa para 

atender nossas crianças e adolescentes. Tivemos avanços na área 

social. Isso não quer dizer que as coisas melhoraram, mas ele teve 

compromisso com o povo, acho que o governo dele foi bom 

(Presidente da Associação dos Amigos do Bairro Conquistinha e São 

Luis). 
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O trecho deste depoimento é singular para se entender os efeitos que a vitória 

eleitoral teve no Movimento e como novas perspectivas foram criadas a partir dos 

discursos e ações do governo. A administração municipal, liderada pelo PT, 

implementou alguns serviços e reestruturou outros, que atingiram um número 

significativo da população, principalmente, as pessoas de baixo poder aquisitivo. Tais 

medidas demarcaram as diferenças com a forma de governar dos mandatários que 

outrora administravam o município, fazendo com que se estabelecesse uma relação 

estreita entre a Prefeitura e a maioria das organizações populares.  

Entre essas medidas governamentais, cabe destacar a instalação do Programa 

Conquista Criança e da Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente206, que 

é uma ação integrada entre as esferas estatal e não-estatal, com o propósito de articular e 

fortalecer as instituições governamentais e não-governamentais que trabalham no 

atendimento à população infanto-juvenil. E a implementação do Programa Sentinela e 

do Programa Erradicação do Trabalho Infantil, mais conhecido como PETI, como se 

nota em algumas cidades. Estes programas, que posteriormente detalharemos, foram 

implantados no município, respectivamente, em 2000 e 2001.   

É evidente que essas ações governamentais, em uma realidade marcada por 

carências de serviços públicos e de participação, incidiram sobre os movimentos e as 

organizações populares, que, em certa medida, passaram a vivenciar uma forma de 

governar, diferente da utilizada pelos antigos chefes locais, e perceberam, por meio da 

implementação das políticas e dos programas, alguns resultados imediatos no cotidiano 

da cidade. 

                                                
206 Conhecida também por Rede de Atenção. Por isso, ao mencionar Rede de Atenção, estaremos nos 
referindo à Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente do município de Vitória da Conquista. 
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4.2 Governo Democrático-Popular: “Uma Breve História” do Processo de 

Invenção da Política nas Gestões Locais do PT. 

Cabe, neste momento, explanar, ainda de forma resumida, a origem e o 

significado da expressão democrático-popular, em voga nos últimos anos, e analisar a 

incorporação de seus elementos na formatação do governo municipal do PT em Vitória 

da Conquista. 

No contexto da efervescência política do final dos anos 70 e 80, emergiu das 

experiências de lutas dos movimentos populares e sindicais que mobilizaram o país, o 

Partido dos Trabalhadores.207 Em meio aos conflitos e divergências, os diferentes 

sujeitos políticos - membros do novo “sindicalismo”, componentes das CEBs, militantes 

dos movimentos populares, organizações clandestinas, intelectuais, dissidentes do MDB 

e do PCB, entre outros - compuseram a  nova agremiação, dando-lhe feição de um 

partido classista, que aglutinaria os interesses e projetos da classe trabalhadora, a fim de 

se opor aos segmentos dominantes, e engendrar caminhos para emancipação dos 

trabalhadores. Como assinala Oswaldo Amaral (2002:23): “o PT nasce apoiado num 

tripé que o permite transformar-se no principal instrumento que possibilitará aos 

trabalhadores romperem com a ordem estabelecida: independência de classe, 

democracia interna e presença nas lutas.” 

Evidentemente, não é objetivo desta tese discorrer sobre a conjuntura social, 

política e econômica do país na qual o processo de formação do PT se deu, nem de se 

                                                
207 O Partido dos Trabalhadores foi fundado oficialmente em fevereiro de 1980. A heterogeneidade dos  
sujeitos políticos, que compuseram o PT, deu um caráter democrático ao partido, cujas correntes, com 
diferentes matrizes ideológicas, disputavam as posições políticas. Entre elas, a Articulação, que em meio 
às disputas e às contradições internas, tornou-se a corrente majoritária, passando a imprimir suas 
concepções no direcionamento do partido. Para se conhecer a trajetória da Articulação no interior do 
partido, veja-se o consistente trabalho de Coelho (2005).     
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analisar os elementos multifacetados e contraditórios dessa formação.208 Limita-se aqui, 

portanto, a descrever, de forma breve, o momento da trajetória histórica do partido em 

que o projeto de um governo democrático-popular passou a pautar as discussões, as 

ações e as elaborações teóricas do PT.     

Nesta direção, as primeiras referências do termo democrático-popular situam-se 

nas resoluções do V Encontro Nacional do PT - ENPT, ocorrido em dezembro de 

1987209. Neste encontro, o PT deliberou as definições de um Projeto, denominado 

Democrático e Popular, que, naquela ocasião, orientava a criação de estratégias políticas 

para que o partido lançasse candidatos às eleições de 1988, que, de acordo com Coelho 

(2005:85), “eram vistas como uma oportunidade real para questionar e derrotar a 

transição conservadora, ainda mais se o Congresso Constituinte confirmasse a duração 

de quatro anos para o mandato do presidente Sarney, porque neste caso as eleições 

também seriam para a Presidência da República”. 210  

Esse documento apontou caminhos direcionados à construção de um arco de 

alianças pontuais e estratégicas com movimentos populares e sindicais, e com outros 

setores que estivessem fora do campo da esquerda, garantindo as condições para que o 

                                                
208 Um número significativo de trabalhos da década de 80 e outros mais recentes reconstroem e analisam 
a formação do PT. Entre eles, destacam-se: Pont (1985), Oliveira, Isabel (1988); Garcia (2000), Amaral 
(2002), Coelho (2005), já citado neste capítulo; entre outros.   
209As resoluções deste Encontro e dos demais, entre 1979 e 1998, foram publicadas pela Fundação Perseu 
Abramo, sob o título Resoluções de Encontros e Congressos do Partido dos Trabalhadores.   
210 Coelho (2005: 85-86 e 90) transcreve o trecho de um artigo, guia das discussões, intitulado Documento 
Eleitoral Básico, elaborado pela Secretaria Geral do PT, dirigida pela Articulação (corrente majoritária), 
que expressa o significado do pleito de 1988: “as eleições de 88, principalmente incluindo a Presidência 
da República, significam a primeira grande chance, desde 1984, de uma ruptura do processo de transição 
conservadora da burguesia e a abertura de espaços para conquista democrática e populares com 
perspectiva de colocação, no cenário público, de propostas no rumo do socialismo. A conjuntura de 1987 
revelou um certo equilíbrio na luta de classes, e as eleições de 88 podem significar uma inflexão na 
correlação de forças a favor da classe trabalhadora. Isso significa que em 88, para a classe trabalhadora, 
menos que as figuras pessoais de seus candidatos, importa mais formular e propor um projeto alternativo 
de governo popular e democrático, com perspectiva socialista.” O autor, nessa mesma linha de raciocínio, 
apresenta as divergências que pautaram a elaboração do Projeto democrático e popular, durante o V 
Encontro, e nos anos seguintes, quando sinaliza que: “o Projeto democrático e popular e as resoluções 
sobre tendências e a proporcionalidade tornaram objetos de intensa polêmica durante e após o Encontro. 
Algumas correntes [tendências] de esquerda tinham formulações radicalmente contrárias à constituição de 
frentes populares, outras viram no documento uma reedição da teoria etapista da revolução, quase todas 
eram contrárias à possibilidade de alianças com partidos burgueses (...).” 
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PT vencesse o pleito eleitoral e, no caso do parlamento, pudessem proporcionar ao 

partido a “radicalização da democracia” e inscrever direitos na Constituição, que estava, 

naquele período, sendo elaborada em um Congresso Constituinte.  

Sobre as alianças estabelecidas no Congresso Constituinte, Olívio Dutra (1988), 

então presidente nacional do PT e deputado Constituinte, sinaliza que  

(...) dentro do Congresso, o PT buscou alianças pontuais, em torno de 
propostas de interesse dos trabalhadores e dos que estão 
comprometidos com a radicalização do processo democrático. 
Encontramos aliados freqüentes entre os Partidos Comunistas [PCdoB 
e PCB], o PDT, o MUP (Movimento de Unidade Popular) – antiga 
esquerda do PMDB, hoje quase todos no PSDB e no PSB; alguns 
liberais e democratas independentes.211 

O Congresso Constituinte exprimiu na cena pública as reivindicações, as tensões 

e pressões dos movimentos populares e sindicais para inscrever direitos e tentar criar 

espaços de participação na Carta Magna. A atmosfera deste Congresso, e fora dele, foi 

marcada por disputas, contradições e conciliações. Conforme assinala Ana Amélia da 

Silva (1996:177-178): 

[o “momento constitucional” teve] um caráter multifacetado com que 
se desdobram suas virtualidades e limites, ou melhor, seus 
significados polissêmicos. Estes permitem, de certa forma, apontar 
para os novos significados que estavam se estabelecendo entre a 
sociedade civil organizada e o campo jurídico-institucional, sob signo 
de algumas novidades (...). Mas também permitem assinalar as 
tensões, contradições e divergências que colocavam as “energias 
populares” e suas conquistas em confronto contra o que remanescia do 
“velho”, conservador e autoritário. Este tentava encapsular o “novo” – 
como de fato conseguiu, ao derrotar muitas propostas das forças 
populares –, passando a compor o campo das antinomias entre traços 
conservadores e progressistas que se confrontavam numa dinâmica 
conflituosa a que raras vezes assistimos em nossa história.   

Seguindo esta chave interpretativa, sublinha-se que as classes dominantes, diante 

de sua histórica intolerância em não reconhecer os sujeitos das classes subalternas como 

portadores de direitos, inseriram na Carta Constitucional seus interesses. Isso se deu 

                                                
211 Texto disponível no site: www2.fpa.org.br/portal, acessado em 10 de setembro de 2006. 
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porque as facções das classes dominantes, ao sentirem que seus privilégios poderiam ser 

ameaçados, se uniram em torno de uma articulação política, denominada no Congresso 

de “Centrão”212. A exemplo dessa articulação, tem-se o caso dos ruralistas, que se 

associaram aos industriais, a fim de inserir na Constituição um modelo de reforma 

agrária que não ameaçasse a estrutura latifundiária do país. 

Os resultados do pleito eleitoral de 1988213, conforme explica Amaral (2002), 

foram favoráveis ao PT que conquistou 36 prefeituras e 3 vice-prefeituras, em alianças 

com outros partidos. Dentre elas, destacam-se três capitais, São Paulo, Porto Alegre e 

Vitória, bem como cidades importantes do Estado de São Paulo, como São Bernardo, 

São André e Diadema - cidades da região do ABCD -, Campinas e Santos, além das 

cidades do aço de Minas Gerais, Ipatinga, Timóteo e João Monlevade. Baseando-se nas 

discussões internas do partido, nas experiências iniciais de se governarem esses 

municípios e na perspectiva da candidatura de Luis Inácio Lula da Silva para 

Presidência da República, em 1989, Cândido Vacarezza (1989), então membro da 

Executiva do Diretório Regional de São Paulo, em artigo publicado na Revista Teoria e 

Debate214, apontou algumas metas a serem alcançadas por um governo democrático e 

popular petista:  

- Abrir canais institucionais de consulta permanente junto à 
população, para sua participação direta ou indireta, por 
representação das entidades, da Câmara ou de outras formas que 
venham a se construir; 

- Incentivar a organização popular e autônoma, para fazer valer seus 
interesses, pressionar e exigir realizações por parte do governo; 

                                                
212 O “Centrão” foi um agrupamento político, formado por parlamentares do PFL, PDS (Partido 
Democrático Social), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PDC (Partido Democrata Cristão), PL (Partido 
Liberal) e alguns do PMDB, que se articulou contrário às forças populares e sindicais e aos partidos de 
esquerdas, garantindo os interesses das classes dominantes.  
213 Como se sabe, o Congresso Nacional ampliou o mandado de José Sarney para cinco anos, portanto a 
eleição presidencial só ocorreu em 1989. 
214 Disponível no site: www2.fpa.org.br, acessado em 12 de setembro de 2006.  
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- Estabelecer uma política criativa de comunicação direta com as 
massas, por meio de jornais próprios, murais, rádio, carros de 
som, teatro popular, etc; 

- Incorporar a participação popular nas principais atividades do 
governo, criando, por exemplo, brigadas contra o analfabetismo e 
[para promover] a saúde, fiscalização da coleta de lixo e do 
sistema de transporte, etc; 

- Implementar uma política de informação e transparência, para que 
a população trabalhadora compreenda tanto os limites da máquina 
da prefeitura como os do próprio estado burguês; 

- Estabelecer uma política de recursos humanos que dignifique o 
funcionalismo público (...); 

- Estabelecer uma política de melhoria das condições de vida [da 
população] na cidade, priorizando dotação de recursos para 
responder aos essenciais problemas da população pobre, saúde, 
educação, transporte, habitação, lazer, preservação do meio 
ambiente, entre outros; 

- Por fim, nossos governos deverão cumprir um objetivo importante 
na disputa ideológica com a burguesia, mostrar ao povo que 
governar não é um atributo das classes dominantes e que a auto-
organização popular, independente, é a base para a manutenção 
das conquistas sociais. 

Embora o PT não houvesse definido em seus Encontros as diretrizes 

programáticas de uma forma de administrar, as experiências de governar os diferentes 

municípios resultaram em um conjunto de discussões, seminários, debates que 

compuseram os contornos para se criar um novo estilo de gestão (Teixeira, 1998). A 

maioria dos municípios governados pelo PT abriu caminhos para se tecerem relações 

estreitas com a população, por intermédio de uma série de mecanismos 

institucionalizados ou não-formalizados, como plenárias, fóruns, audiências públicas, 

Conselhos Gestores, Orçamento Participativo, entre outros. Tais ações indicaram certa 

inversão na prioridade, porquanto introduziram a “questão social” na agenda política 

dessas administrações. 

As experiências das gestões petistas, associadas às discussões internas do 

partido, ofereceram a Jorge Bittar (1992) elementos que pudessem caracterizar “um 

modo petista de governar”. O autor, em sua tentativa de sistematizar um projeto de 

governo democrático e popular, apresentou, de forma sintética, cinco pontos desse 
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projeto: 1) participação popular deve garantir a aplicação do plano de governo e 

articulação da democracia representativa como forma de democracia direta; 2) inversão 

de prioridade, investido-se mais recursos nas demandas dos setores populares, 

garantindo-se a qualidade de serviço e a igualdade de acesso; 3) um processo de 

desprivatização do Estado, opondo-se à corrupção e ao clientelismo, possibilitando sua 

democratização; 4) politização do conflito com o governo federal e capital privado, 

apresentando-se alternativas à privatização do Estado; 5) construção de um arco de 

alianças que garanta a realização do programa de governo. 

De acordo com essas diretrizes basilares de um “modo petista de governar”, o 8° 

ENPT, realizado em 1993, definiu os eixos de um Governo Democrático-Popular, com 

a perspectiva de se construir o Plano de Governo da Candidatura de Luiz Inácio Lula da 

Silva para o pleito de 1994, indicando, grosso modo, as seguintes orientações: 

Caberá ao governo democrático e popular tomar medidas que 
viabilizem a retomada do crescimento com distribuição de renda, a 
construção do mercado interno de massa, a radicalização da 
democracia, a recuperação da capacidade de investimento do Estado, 
o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, a reforma 
urbana, a reforma agrária, a reforma tributária que grave os ricos, 
elimine os impostos indiretos e institua repartição de competências 
tributárias compatíveis com as reformas democráticas e populares, o 
combate à sonegação, permitindo assim o ataque frontal aos 
problemas da fome, do desemprego, das condições de saúde, 
educação, especulação imobiliária, habitação e transporte da maioria 
da população. Medidas que supõem uma política externa soberana, o 
rompimento dos privilégios dos oligopólios, dos latifúndios e dos 
conglomerados financeiros (Partido dos Trabalhadores, 1998:551). 

Neste registro, as diversas administrações petistas, assentadas em suas 

respectivas peculiaridades e contradições, erigiram inúmeras experiências em torno da 

participação das “organizações representativas da sociedade”, que indicavam propostas 

para decidir e fiscalizar políticas públicas destinadas a atender às demandas da 

população de baixo poder aquisitivo. Segundo Teixeira (1998:222), “essas 

administrações incentivaram a criação de canais institucionais de participação, em 
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especial os Orçamentos Participativos e os Conselhos Gestores”. Portanto, essas 

prefeituras inauguraram um novo modo de gestar o “bem público”, contrário às práticas 

históricas da tradicional forma de administrar os municípios. 215    

Com base nos relatos de Rui Medeiros, em entrevista concedida em março de 

2006, observa-se que a formação do PT de Vitória da Conquista se inscreve na mesma 

trajetória histórica do partido na esfera nacional. Como assinala o entrevistado: 

O PT surgiu em Vitória da Conquista em torno de três grupos. O 

primeiro estava relacionado às Comunidades Eclesiásticas de Base. As 

comunidades realizavam trabalhos políticos tanto na zona urbana 

como na rural. Na zona rural, atuava junto aos catadores de café, o que 

resultou na expressiva greve dos catadores de café [em 1980], e, 

também, com o sindicato dos trabalhadores rurais, formada pela 

oposição sindical, vários destes sindicalistas eram ligados às CEBs. O 

Segundo grupo se formou a partir dos estudantes, eram estudantes 

oriundos da Política Operária. Eles formaram um grupo chamado 

“Alerta” que atuava no município. O último grupo era formado por 

dissidentes do MDB autêntico, depois PMDB; do PCB e do PCdoB. 

Estes três grupos formaram o PT local. O grupo dirigente do PT, 

inicialmente, era o pessoal ligado às CEBs, (...) depois chegaram os 

professores da UESB (...). Em 80, o PT local estava formado e, em 82, 

já possuía nomes para lançar como candidatos. 

Por este depoimento, fica claro que a composição dos grupos políticos no início do PT 

local foi semelhante à da formação do PT nacional.   

Nesta direção, cabe analisar os principais programas implementados pelo 

governo-participativo nas duas gestões (1997-2001, e 2001-2005), que passaram a 

oferecer atendimento à área da infância e da adolescência. 

                                                
215 Essas experiências administrativas do PT geraram alguns estudos. Para efeito ilustrativo, citam-se: 
Fedozzi (1997), Teixeira (1998),Genro e Souza (1999), Dias (2002), Sánchez (2002), Oliveira et.al 
(2003c), entre outros.  
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4.3 As Intervenções do Governo Municipal na Área da Infância e Adolescência 

em Situação de Risco. 

Conforme descrito anteriormente, até 1997, não havia nenhum setor na 

prefeitura que atendesse às crianças e aos adolescentes em situação de risco. A única 

ação municipal existente, dissonante ao ECA e aos procedimentos de atendimento, era o 

“Programa Trabalhador Mirim” que distribuía fardamento e alguns instrumentos de 

trabalho, como carrinho de mão e caixa de sapateiro. Por meio desta doação, as crianças 

e os adolescentes poderiam trabalhar como carregadores nas feiras livres ou como 

engraxates no centro da cidade.216 

Com o governo democrático-popular, a Secretaria de Desenvolvimento Social –

SEMDES – foi reestruturada, incorporou técnicos com conhecimento e militância na 

área social e, desse modo, possibilitou discutir e elaborar metas, programas e projetos 

para esta área. No desenho de tais ações, a responsável pela Secretaria e o grupo técnico 

conheceram alguns programas exitosos, desenvolvidos em várias cidades do país, em 

especial nas cidades administradas pelo PT ou pelos partidos de esquerda. Entre os 

programas analisados, as experiências engendradas na cidade de Santos-SP tornaram-se 

elementos de reflexão e modelo para se implementarem ações voltadas às demandas 

sociais, sobretudo na área da infância e adolescência. A opção por esse referencial se 

deu porque o ex-prefeito de Santos, David Capistrano Filho (1993-1997) foi, nos 

primeiros momentos do governo, um colaborador na formatação do processo de 

municipalização da saúde.  

                                                
216 Informação extraída da entrevista com a então secretária de Desenvolvimento Social do governo 
democrático-popular, realizada em 10 de dezembro de 2004. Também esta informação é recorrente em 
alguns depoimentos das lideranças das organizações populares, que constam nas entrevistas realizadas 
para esta pesquisa.  
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Baseando-se nas sugestões de David Capistrano Filho e na convicção pessoal do 

prefeito Guilherme Menezes217, a SEMDES elaborou o Programa Conquista Criança, 

criado em 1997, que, inicialmente, atendeu em seu projeto-piloto 35 crianças e 

adolescentes em situação de risco. Neste período, o Programa oferecia oficinas de 

teatro, canto coral, alfabetização, reforço escolar, práticas esportivas e recreação, 

refeição, além de assistência psicológica, médico-odontológica e uma “bolsa incentivo” 

quinzenal, no valor de R$ 15,00. 

Em apenas dois anos, o Programa Conquista Criança tornou-se referência no 

atendimento à infância e à adolescência em situação de risco e foi contemplado com 

dois prêmios importantes: Município Amigo da Criança (cedido pelo Unicef e o 

Ministério da Saúde) e o Prefeito Criança (concedido pela Fundação Abrinq), tendo 

sido considerado uma das cinco melhores práticas sociais voltadas à criança e ao 

adolescente. Os prêmios deram oportunidade a que o governo municipal estabelecesse 

parcerias com instituições em nível nacional, como o BNDES, as Fundações Abrinq e a 

Telefônica, na perspectiva de melhorar a infra-estrutura do programa e ampliar o 

atendimento. Entre as parcerias estabelecidas, destaca-se a do BNDES cujo desempenho 

foi fundamental para sua consolidação: 

A partir do convênio firmado com o BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social –, possibilitou a construção e 
compra de mobiliários e equipamentos, foi inaugurada a sede própria 
do Programa, composta de dois módulos com a seguinte estrutura: 
Empresas Educativas (oficinas de tecelagem, serigrafia e costura 
industrial); biblioteca; setor administrativo-financeiro, coordenação 
Geral e grupo técnico; amplo refeitório e cozinha industrial; 
consultórios médico, odontológico e psicológico; parque infantil; sala 
de caratê; sala de capoeira; grupo de educação de rua; núcleo de 
formação, equipado com TV, Vídeo, retroprojetor, etc., em que se 
realizam cursos, palestras e seminários para educandos, funcionários e 

                                                
217 O prefeito Guilherme, desde a época em que era deputado estadual, demonstrava preocupações com a 
infância e a adolescência em situação de risco. Como parlamentar, realizou algumas discussões no 
município e na Assembléia Legislativa, focando a problemática em questão. Portanto, quando assumiu o 
cargo de prefeito, determinou que o governo, por meio de programas e projetos, priorizasse a infância e a 
adolescência. 
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comunidade; secretaria; sala de educadores; sala de Atendimento; 
duas salas curumim (para atendimento a educandos na faixa etária de 
7 a 10 anos); sala de Dança, equipada para o funcionamento do Grupo 
de dança; e compra dos instrumentos musicais para a instalação do 
grupo de percussão (Relatório Anual da Secretaria de 
Desenvolvimento Social de 2003). 

De acordo com a ex-secretária de Desenvolvimento Social, Diná Carvalho, que 

dirigiu a SEMDES durante oito anos, ou seja, nos dois primeiros quadriênios do 

governo democrático-popular, o Programa Conquista Criança foi criado para atender 

às crianças e aos adolescentes em situação de risco, entre 7 e 18 anos incompletos, 

assegurando-lhes o respeito e a garantia dos seus direitos, determinados pelo ECA. Tal 

medida instaurou uma nova concepção no atendimento à infância e à adolescência em 

Vitória da Conquista, voltada para defender os direitos desse contingente populacional. 

Deste modo, implementar essa ação governamental foi importante para o município, 

pois nada havia sido feito antes com este propósito. 

As atividades desenvolvidas no Programa pautavam-se nos seguintes objetivos:   

-Desenvolver atividades artísticas, culturais, esportivas e 
profissionalizantes, propiciando o acesso aos bens culturais e 
simbólicos através de cursos e oficinas, respeitando as idades e as 
características psicossociais e físicas, as aptidões e vocações de cada 
sujeito, visando ao desenvolvimento pessoal, psicológico e social da 
criança e do adolescente e sua futura inclusão no mercado de trabalho; 

-Oferecer bolsa incentivo para as crianças e os adolescentes integrados 
ao Programa, no intuito de favorecer sua permanência nas atividades 
educacionais, artísticas e culturais voltadas à cidadania, e mantê-los 
afastados das atividades das ruas e do trabalho impróprio; 

-Garantia de atendimento médico, odontológico e psicológico às 
crianças e adolescentes, desenvolvendo também serviço de orientação 
e educação sexual, nos consultórios do Programa (Núcleo de Saúde), e 
nas unidades de Saúde, através de  parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde; 

-Garantir a participação das famílias dos atendidos do Conquista 
Criança em Programas de Geração de Emprego e Renda (Programa 
Municipal desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Projetos específicos do Programa Conquista Criança).218 

                                                
218 Esses objetivos estão contidos no Relatório Anual da Secretaria de Desenvolvimento Social e, em certa 
medida, na entrevista realizada com a então secretária da mencionada pasta. 
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Percebe-se que esses objetivos se inscreveram no “campo dos direitos”, pois 

estavam fundamentados nos “princípios protetivos” estabelecidos pelo ECA e voltados 

para as medidas de atendimentos à infância e adolescência em situação de risco. 

Portanto, realçamos que o Programa Conquista Criança pode ser entendido como uma 

inovação política.   

Em linhas gerais, a estrutura desse Programa, desenvolvida ao longo dos dois 

quadriênios do governo municipal, é composta por quatro unidades (módulo 

pedagógico, educação de rua, unidade de acolhimento noturno e empresas educativas) 

que se relacionam com o propósito de realizar os objetivos transcritos. O número de 

atendidos pelo Conquista Criança ampliou de forma progressiva, durante o período 

pesquisado (1997-2004), conforme aponta o Quadro Demonstrativo I: 

ANOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

N° de crianças e 
adolescentes 
atendidos no 
Programa Conquista 
Criança  
 

 

35 

 

70 

 

150 

 

200 

 

350 

 

450 

 

460 

 

450 

Fonte: Relatórios Anuais da Secretaria de Desenvolvimento Social. Elaborado pelo pesquisador. 

Outra intervenção na área da infância e adolescência, promovida pelo governo 

municipal, foi a instalação, em 1999, da Rede de Atenção e Defesa da Criança e do 

Adolescente, um projeto vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

cuja finalidade era fortalecer a atuação das instituições governamentais e não-

governamentais que atendem crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e 

social no município. Tal finalidade seria atingida por meio de várias ações, dentre as 

quais se registram: a articulação política entre as instituições integrantes à Rede, a 

capacitação dos educadores, a captação de recursos públicos e privados para as 

instituições, orientação administrativa e pedagógica que visava à qualidade do 
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atendimento, etc. O projeto inicial era formado por onze instituições, oito não-

governamentais, uma governamental e dois Conselhos – o COMDICA e o Conselho 

Tutelar.  

Em 2000, o BNDES, através de uma linha de financiamento que estimulava a 

criação de Redes Sociais, na área da infância e adolescência em capitais e cidades 

médias do país219, destinou ao município de Vitória da Conquista R$ 1.063.000,00, um 

recurso não-reembolsável, ou seja, a fundo perdido, cuja aplicação possibilitou obras, 

reformas, aquisição de equipamentos, material permanente e capacitação do quadro de 

funcionários das instituições que integravam, na época, a Rede de Atenção. Após sua 

implantação, em 2001, o Projeto foi estendido a três ações, duas governamentais e uma 

não-governamental. Por sua vez, a composição da Rede, até 2004, era composta por 

doze instituições e dois programas governamentais envolvidos no atendimento à criança 

e ao adolescente em situação de risco, conforme o Quadro Demonstrativo II:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
219 BNDES, até dezembro de 2002, destinou recursos para implementar treze Redes de Atenção e Defesa 
à Criança e aos Adolescentes, contemplando vinte municípios, em doze Estados. Foram as seguintes 
cidades: Aracaju - SE, Belém-PA, Belo Horizonte - MG, Caxias do Sul, Curitiba-PR, Florianópolis – SC, 
Maceió-Al, Porto Alegre-RS, Presidente Prudente-SP, Rio de Janeiro - RJ, Teresina-PI, Vitória-ES e 
Vitória da Conquista. Por causa das características da cidade do Rio Janeiro, a Rede de Atenção foi 
formatada para atender à demanda da região metropolitana, formada por sete cidades e a capital (Amaral, 
2004).   
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Instituições/Programas Ano de fundação/ 
Instalação 

Tipo de Atendimento n° de atendimento 
em  1999    e    2003   

Faixa  etária 
dos atendidos 

 
COMDICA 

    
1991220 

Conselho Gestor de Políticas 
Públicas para a infância e a 
adolescência, tendo como 
ações precípuas a fiscalização 
e a proposição de tais 
políticas 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
Conselho Tutelar 

 
1997 

Órgão autônomo  de defesa 
dos direitos das crianças e dos 
adolescentes 

 
- 

 
2600 

 

 
0 a 18 anos 
incompletos 

Programa Conquista 
Criança (governamental) 

 
1997 

Atendimento às crianças e aos 
adolescentes em situação de 
risco 

 
150 

 
460 

 
7 a 18 anos 
incompletos 

Programa Sentinela 
(governamental) 
 
 
 

 
2001 

Atendimento especializado 
para crianças e adolescentes 
vítimas de abuso e exploração 
sexual 

 
 
- 

 
 

260 
 

 
 

0 a 18 anos 
incompletos 

 
Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil – PETI 
(governamental) 
 
 
 

 
 

2000 
 
 
 

 

 
Atendimento às crianças e aos 
adolescentes vítimas da 
exploração do trabalho 
infantil, em atividades 
perigosas, insalubres e 
degradantes 

 
 
 

240 

 
 
 

2204 
 
 
 

 
 
 

7 a 15 anos 
 
 

 
 

 
Lar Santa Catarina de Sena 
(não-governamental) 
 

 
1962 

 
 

 

Atendimento para crianças e 
adolescentes do sexo femino 
em sistema de internato e 
semi-internato 

 
90 
 

 
150 

 
 

 
7 a 18 anos 
incompletos 

 

 
Grupo de Apoio ao 
Adolescente da Creche 
Vivendo e Aprendendo 
(não-governamental) 
 

 
 

1982 
 

 
Atendimento às crianças e  
aos adolescentes em situação 
de rua 

 
 

30 

 
 

200 

 
 

7 a 18 anos 
incompletos 

 
 

Pastoral do Menor da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Graça 
(não-governamental) 

 
1985 

Atendimento às crianças e  
aos adolescentes em situação 
de risco 

 
95 

 
150 

 
 
 

 
7 a 16 anos 

Pastoral do Menor da 
Paroquia Nossa Senhora 
Aparecida 
(não-governamental) 

 
1995 

Atendimento às crianças e aos 
adolescentes em situação de 
risco 

 
50 

 
95 

 
 

7 a 14 anos 

Projeto do Pequeno Ofício 
(não-governamental) 
 

 
1994 

Profissionalização de 
adolescentes na área de 
panificação 

 
20 

 
30 

 
14 a 18 anos 
incompletos 

Associação dos Amigos da 
Pastoral do Menor 
(não-governamental) 

 
1987 

Atendimento às crianças e aos 
adolescentes em situação de 
risco 

 
95 

 
150 

 
7 a 16 anos 

                                                
220 Conforme assinalado anteriormente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
por meio da pressão do movimento em defesa das crianças e dos adolescentes, havia sido criado pela Lei 
Municipal n° 607/91. No entanto, somente em 1995, o COMDICA foi instalado oficialmente, através da 
edição de uma nova Lei Municipal n° 792/95.  
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Fundação Educacional de 
Vitória da Conquista – 
Famec 
(não-governamental) 
 

 
1949 

Escola em tempo integral para 
crianças e adolescentes em 
situação de risco 

 
130 

 
165 

 
 

07 a 15 anos 

Centro de Recuperação e 
Amparo ao Menor – 
Creame 
(não-governamental) 

 
1985 

 

Atendimento  às crianças e 
aos adolescentes em situação 
de drogatização  

 
12 

 
20 

 
 

12 a 18 anos 

Programa de Educação para 
Vida –  PEV221 
(não-governamental) 
 

 
1995 

Prevenção das DST/AIDS e 
das drogas entre a população 
juvenil  do município 

 
- 

 
24  

 
12 a 18 anos 

Fonte: Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente - PMVC. Elaborado pelo pesquisador.222 

As entidades não-governamentais integrantes da Rede de Atenção e Defesa da 

Criança e do Adolescente possuem diferentes matrizes ideológicas, algumas com 

origens religiosas, de cunho assistencialista (católicas e evangélicas), outras emergiram 

dos movimentos populares, vinculadas às CEBs. Os perfis e os interesses dessas 

instituições são distintos, bem com suas trajetórias. No entanto, algumas dessas 

entidades compartilharam experiências conjuntas de lutas, conforme tratado 

anteriormente, participando do Movimento em Defesa das Crianças e Adolescentes, 

que, por conseguinte, facilitou a articulação entre elas, criando as condições de um 

trabalho coletivo no atendimento às crianças e aos adolescentes em situação de risco.  

Neste sentido, o governo municipal, em parceria com BNDES e a Fundação 

Telefônica, estimulou e organizou a articulação entre as entidades, incentivou as trocas 

de experiências e, por seu turno, ensejou os primeiros caminhos em direção à integração 

dos atendimentos, tentando desenhar uma política de complementaridade entre as ações, 

programas e serviços oferecidos no município. 

                                                
221 A metodologia empregada pela ONG no atendimento conciste em capacitar vinte quatro adolescentes, 
para que eles se tornem multiplicadores, desenvolvam atividades (palestras, teatros, debates, etc) e, ainda,  
orientem na prevenção das DST/AIDS e no combate ao uso das drogas os estudantes dos ensinos 
fundamental e médio da rede pública e particular do município. Segundo dados do Relatório da Rede de 
Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente, em 2003, o PEV, por intermédio desses multiplicadores, 
atuou com mil e duzentos jovens.  
222 Dados extraídos do Relatório Anual da Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente de 
2003. 
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Tomando por base o município, no período anterior a 1997, as interferências nas 

situações de violência vividas pelas crianças e adolescentes eram dispersas, 

descontínuas e inadequadas. A Rede, como ponto aglutinador da articulação das ações, 

garantiu que as instituições governamentais e não-governamentais alcançassem 

resultados significativos, pois, ao promover uma infra-estrutura adequada e a 

capacitação do quadro de funcionários dessas instituições, proporcionou o aumento 

expressivo do número de crianças e adolescentes atendidos. Isso significa que, ao 

proceder experiências concretas na tentativa de um trabalho integrado, os atendimentos 

oferecidos pela administração municipal e pelas ONGs passaram a ter visibilidade, 

intensificando, portanto, a sua procura por parte da população. 

Nessa conjuntura, foi implantado no município o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI, em 2002, quando a prefeitura firmou um convênio com a 

Secretaria Estadual do Trabalho, Assistência Social e Esporte – SETRAS -, que 

repassou recursos federais para 2204 bolsas destinadas às crianças e aos adolescentes, 

entre 7 e 15 anos, pertencentes às famílias com a renda per capita até ½ salário mínimo 

e que trabalhassem em atividades insalubres, perigosas e degradantes. O Programa 

oferecia duas modalidades de bolsas, uma no valor de R$ 40,00 mensais, dirigidas aos 

atendidos da zona urbana, e a outra bolsa no valor de R$ 25,00 mensais para as crianças 

e os adolescentes do meio rural. Todos os “beneficiados” tinham que freqüentar a escola 

e, no turno oposto, deveriam participar da jornada ampliada (atividades recreativas, 

esportivas e reforço escolar). Para realizar essas atividades, o Executivo municipal 

realizou parcerias com as ONGs, as quais recebiam um auxílio no valor de R$ 10,00 a 

cada criança ou adolescente atendidos .  

Em 2001, o governo municipal instalou o Programa Sentinela, uma ação do 

governo federal em parceria com os municípios, que visava combater o abuso e a 
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exploração sexual, efetuando uma ação educativa na sociedade e oferecendo 

atendimento psicossocial e jurídico às crianças e aos adolescentes vítimas de tais 

violações.   

As atividades desenvolvidas no Programa consistem em: 

- Serviço de abrigamento (durante 24 horas) e apoio permanente às 
crianças e aos adolescentes abusados e explorados sexualmente; 

- Apoio psicossocial inicial; 

- Entrevistas com os atendidos do Programa e familiares; 

- Identificação dos casos, com levantamento das informações 
familiares e peculiares à situação; 

- Manutenção de equipe de educadores para o acompanhamento 
abordagem às crianças e adolescentes vitimados sexualmente; 

- Denúncia ao sistema de segurança; 

- Proteção social das crianças e dos adolescentes; 

- Mapeamento dos locais de exploração e/ou redes organizadas; 

- Orientação educativa, buscando retirar as crianças e os adolescentes 
da situação de exploração sexual; 

-Visitas domiciliares para conhecimento da realidade das crianças 
atendidas e de suas famílias; 

- Reuniões semanais com as famílias das crianças e adolescentes, 
vítimas de abuso sexual; 

- Grupos de apoio psicossocial com reuniões periódicas com crianças 
e adolescentes vitimados (Relatório Anual da SEMDES do ano de 
2003). 

Depreende-se, portanto, do que foi exposto que as ações, implementadas pela 

gestão do PT, produziram mudanças significativas na configuração do atendimento às 

crianças e aos adolescentes em situação de risco e, em certa medida, incidiram em 

algumas questões referentes à violência e às péssimas condições de vida. Haja vista o 

caso ocorrido, em 2000, em que a SEMDES convenceu as crianças e os adolescentes 

que trabalhavam no aterro sanitário do município, conhecido como “lixão”, e seus 

respectivos familiares a participarem do Programa Conquista Criança e a deixarem 

aquela atividade insalubre e degradante. 
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Além das medidas voltadas para a proteção da infância e da adolescência em 

situação de risco, o governo democrático-popular implementou intervenções que 

criaram melhorias relevantes no município, representadas pelo acesso aos serviços 

públicos nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento social. Para efeito ilustrativo, 

agrupamos algumas dessas intervenções, no Quadro Demonstrativo III. 
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Áreas  
 

Medidas do Executivo Municipal 

Saúde Municipalização da Saúde; 
Criação de Postos Médicos nos bairros e distritos; 
Reestruturação dos Hospitais Municipais; 
Instalação dos Centros de Referência DST-AIDS e de 
Estudos e Atenção às Dependências Químicas – CEAD; 
Implementação do Programa Comunitário de Agente de 
Saúde – PACS – e do Programa Saúde da Família – PSF, 
entre outras ações. 

Infraestrutura 
 

Construção do Sistema Simplificado de Abastecimento de 
Água (com objetivo de enfrentar a seca, um dos problemas 
da região); 
Asfaltamento de ruas e estradas; 
Reestruturação dos serviços de transporte urbano; 
Coleta de lixo e iluminação pública; 
Reformas e construções de praças e quadras poliesportivas. 

Educação Ampliação e construção de escolas municipais na zona 
rural; 
reestruturação da Biblioteca Municipal, com reformas nas 
instalações, adequado-as aos serviços oferecidos, compra e 
estímulo para doações de livros que compõem o acervo; 
entre outras. 

Desenvolvimento Social Criação do Programa Conquista Criança (atendia no 
momento da pesquisa 450 crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal e social, na faixa etária de 7 a 18 
anos incompletos); 
Implantação do Programa Sentinela e Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil; 
Criação do Programa de Habitação Popular; 
Instalação do Programa Vivendo a Terceira Idade 
(atendimento às pessoas acima de 60 anos). 

Finanças Modernização na política fiscal que proporcionou o 
aumento da receita municipal. Segundo dados da 
Prefeitura, a arrecadação de impostos, como IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens Vivos), ISSQN (Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza), ICMS (Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), entre 
outros, aumentou progressivamente durante os primeiros 
anos de governo.  
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Dados até janeiro de 2001. 
 

Esse conjunto de ações estava relacionado ao “modo de governar” das gestões 

petistas do final dos anos 80 e do início dos anos 90, configurado na “era das 

invenções”. No entanto, contraditoriamente, essas ações foram implementadas em um 
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“processo de despolitização”, uma vez que deslocaram as políticas sociais das 

dimensões públicas e do “campo dos direitos”.  

Ou seja, ao mesmo tempo em que a administração municipal petista abria 

caminhos em direção às inovações políticas, o governo federal, sob a “batuta” do então 

presidente FHC, desenvolvia políticas que visavam à desregulamentação das leis, à 

privatização dos serviços públicos, à deterioração dos direitos, à redução do emprego, 

entre outras, urdindo uma realidade pautada por um “processo de despolitização”.    

4.4 O Governo Democrático–Popular Enredado pelo Processo de 
“Funcionalização da Pobreza”: Um Dilema a Ser Desvelado. 

As informações constantes nos quadros apresentados demonstraram que, em 

uma realidade em que crianças e adolescentes são impelidos a experimentar uma 

vivência entremeada pelas variadas formas de violência, as ações governamentais, 

ocorridas durante os dois quadriênios do governo municipal, obtiveram efeitos 

imediatos mediante o atendimento fornecido pelos programas e pelos projetos existentes 

no município. O simples fato desses programas e desses projetos oferecerem alimentos, 

serviços primários da saúde, atividades culturais e esportivas, e possibilidade de 

freqüentar o espaço escolar, o que não se traduz em ensino de qualidade, por si só já 

consiste no impacto significativo na vida dessas pessoas.223 

Não se pode negar que os programas destinados a promover ações que atendam 

às carências básicas, principalmente no que tange ao aspecto alimentar das populações 

que se encontram em situação de pobreza e de miséria, são indispensáveis no estágio 

inicial do processo de erradicação das condições precárias de sobrevivência. No entanto, 

os programas federais, implementados pelo governo municipal, através das parcerias e 

                                                
223No transcorrer desta pesquisa não foram encontrados dados quantitativos e estatísticos que 
propiciassem avaliar os impactos dos programas municipais na realidade do contingente populacional 
infanto-juvenil. 
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convênios com a União e com o governo estadual, dificilmente conseguem reduzir e 

atenuar as situações de violência que marcam o universo das crianças e dos adolescentes 

em situação de risco. Como ilustra o depoimento da então secretária da SEMDES: 

Eu considero que o município avançou, mas ainda temos muitas 

dificuldades. Dificuldades estas que são: o orçamento limitado que 

impede de efetuarmos novas ações, a dimensão do município que tem 

uma vasta área rural, o crescente número da pobreza e da miséria no 

país, a característica da cidade que é cortada pela BR 116, uma 

rodovia que traz dezenas de migrantes ao município. Entre estas 

dificuldades, temos a questão da exploração sexual que cresceu nos 

últimos anos, mesmo com todos os nossos trabalhos. A partir dessa 

situação, o município buscou implantar o Programa Sentinela para 

atender este público, vítima da exploração e do abuso sexual. Mas 

além dessas questões, o município necessita de outros programas, por 

exemplo, na área das medidas socioeducativas, principalmente, em 

realizar a liberdade assistida e o serviço de prestação à comunidade, 

que são da competência do município. Temos uma demanda existente 

e é preciso se fazer alguma coisa. Não se tem abrigo para as crianças e 

adolescentes do sexo feminino (...) e nem para as crianças de zero a 

sete anos (...). Falta uma política de profissionalização para os 

adolescentes atendidos, pois, ao completar 18 anos, saem das 

instituições, e muitos podem voltar para as ruas, às drogas e à 

prostituição. Preocupo-me com esta situação, acho que temos que 

fazer alguma coisa para evitar isso. Apesar do município, durante 

esses quase oito anos, criar o Programa Conquista Criança e a Rede de 

Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente, e instalar o PETI e o 

Sentinela, ainda temos uma demanda que cresce assustadoramente 

para ser atendida. Precisamos ampliar os serviços e criar outros.224 

O relato nos conduz a pensar na análise de Francisco de Oliveira sobre a “era de 

indeterminação”, em que a função do Estado, nas três esferas, é administrar o 

emergencial e o provisório, substituindo as políticas públicas que universalizam direitos 

                                                
224 Entrevista concedida em 10 de dezembro de 2005. 
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por ações focalizadas e emergenciais, traduzidas em programas e projetos 

compensatórios. Tais ações são incapazes de implementar a distribuição de renda e 

extinguir a pobreza e a miséria, pois atenuam somente as carências imediatas, ou seja, 

nos termos do autor, “apenas contemplam os gastos mínimos de sobrevivência” 

(Oliveira, 2005).    

Nesta direção, pode-se se levantar uma hipótese de que, provavelmente, essas 

medidas inscreveram-se como ações focalizadas de caráter urgente, voltadas a uma 

pequena parcela da população infanto-juvenil em situação de risco, de forma temporária 

(entre 7 e 18 anos incompletos) ou emergencial ( intervenções no combate ao trabalho 

infantil e ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil), tentando mitigar as situações 

de violência, por meio de iniciativas que visavam combater a fome, através de 

transferências monetárias a famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo 

(programa de bolsas); oferecer serviços nas áreas de saúde, para evitar as epidemias e 

diminuir os indicadores de mortalidade infantil; e no que diz respeito à  educação, 

aumentar o número de crianças e adolescentes matriculados nas escolas, mas sem 

garantir a qualidade no ensino, entre outros.  

Por outro lado, essas mesmas iniciativas estimularam novas questões que 

inexistiam nas agendas dos gestores governamentais e dos dirigentes das ONGs, e 

tornaram-nas visíveis e, obviamente, passaram a demandar outros serviços e benefícios 

do governo municipal. A exemplo disto, conforme analisado anteriormente, há os casos 

da prostituição infanto-juvenil e do envolvimento de crianças e adolescentes no 

narcotráfico que passaram a ser registrados no município, depois da implantação do 

Conselho Tutelar e do Programa Sentinela.    

Cabe, no entanto, frisar que a pura visibilidade dos dados, não pode esconder o 

que organismos multilaterais (Banco Mundial, BIRD, Unicef, UNESCO, etc.) tentam – 
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com relativo sucesso – preconizar. As políticas sociais focalizados, capitalizadas por 

diferentes sujeitos, tanto governamentais como não-governamentais, se inscreveram nas 

diretrizes do ajuste econômico e da reforma administrativa, ocorridas no país, de forma 

convergente às orientações desses organismos internacionais que, desde os meados dos 

anos 70/80, perdurando até recentemente, serviram de subsídios para a implantação do 

neoliberalismo no país, visando ao desenvolvimento econômico e alinhando-se à nova 

fase do capitalismo mundial.       

Neste caso, o governo Fernando Henrique (1995-2003), arauto desse processo, 

redesenhou a política social brasileira, em sua fase incipiente, a fim de se afinar aos 

postulados neoliberais, como aponta Mestriner (2001:26), entre outros autores, já 

citados nesta tese: 

Aqui [no Brasil], a reforma de Estado e da administração pública vai 
ter impacto sobre as políticas sociais, reduzindo significativamente o 
já precário aparato social, não só extinguindo, mas desestatizando 
organismos públicos (como hospitais, universidades, centro de 
pesquisas), numa flagrante transferência da responsabilidade para a 
sociedade civil e num descaso com o aprofundamento da pobreza e 
exclusão social. A assistência social, que já era parte frágil, vive 
situações inéditas ao ter que se afirmar como política pública num 
Estado em que o público passa significar parceria com o privado. 

Em meio aos eixos programáticos da agenda neoliberal, o governo FHC, em sua 

primeira gestão, distorcendo as determinações da Lei Orgânica de Assistência Social – 

LOAS - criou, por medida provisória, o Programa Comunidade Solidária, presidido pela 

primeira-dama, Ruth Cardoso, que se apresentava como uma estratégia governamental 

dirigida ao combate à pobreza, buscando articular as ações voltadas às questões sociais 

do governo federal, dos governos locais e das organizações sociais, para atuar, por meio 

de parcerias, naqueles municípios que possuíam o menor IDH - Índice de 

Desenvolvimento Humano -, e tendo como prioridades: “a redução da mortalidade 

infantil; o desenvolvimento da educação infantil e do ensino fundamental; a geração de 



 

 

226 

ocupação e renda; a qualificação profissional; a melhoria das condições de alimentação 

dos escolares e das famílias pobres; entre outros” (Draibe, 2003:74). A estrutura desse 

Programa consistia em um Conselho Consultivo, composto por 21 personalidades da 

sociedade, convidadas pelo governo, e uma Secretaria Executiva (Teixeira, 2003).   

Segundo Mestriner (2001:275), o Programa Comunidade Solitária, criado por 

“um ato autoritário que retrocedeu ao primeiro-damismo”, cumpriu suas ações 

direcionadas de forma paralela e se sobrepôs à estrutura da Secretaria de Assistência 

Social – SAS – do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS – o que 

ocasionou 

(...) a centralização dos investimentos sociais, a fragilização de 
instâncias colegiadas distribuídas em vários ministérios, a diluição de 
competências, a hierarquização da relação público-privado e (...) o 
esvaziamento dos mecanismos [democráticos] da gestão social. (...) 
além de não causar impactos nos indicadores sociais, desestabilizou a 
Secretaria de Assistência Social [do MPAS], que permaneceu 
indefinida por longo tempo, sem legitimidade para coordenar a 
política pública de assistência social.       

Neste cenário de ajustes econômico e político, as iniciativas estabelecidas para o 

campo social, durante a era FHC, circunscreveram-se às intervenções focalizadas no 

combate à pobreza que, no primeiro mandato, foram executadas pelo Programa 

Comunidade Solidária e, no segundo, realizadas pelo Programa Comunidade Ativa, pelo 

Projeto Alvorada e pela Rede de Proteção Social.225 Tais Programas estimularam a 

integração das iniciativas do governo com as ações realizadas pelas ONGs, por meio de  

inúmeras parcerias, a fim de cumprir com a agenda mínima de atendimento à população 

                                                
225 Draibe (2003:87-88), em seu artigo que trata sobre as políticas sociais da era FHC, sinaliza que “no 
segundo mandado de FHC, o Programa Comunidade Ativa passou a coordenar e estimular, em parceria 
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), programas de 
desenvolvimento local nos municípios mais carentes. [Neste período], um outro programa foi iniciado em 
2000, o Projeto Alvorada [que consistia no] Plano de Apoio aos Estados de Menor Desenvolvimento 
Humano, seguindo  as orientações básicas dos anteriores, organizando suas intervenções em municípios 
selecionados de acordo com IDH, por meio de um conjunto de programas federais na área de saúde, 
educação e geração de renda. A evolução do Projeto Alvorada, nos dois anos finais do segundo mandato, 
se fez em direção a um novo Programa (...), a Rede Social, sob o qual foram agrupados os programas de 
transferência de renda às famílias pobres.”  
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carente e dimensionar a capilaridade das ações emergenciais, atingindo um número 

maior de localidades dos rincões brasileiros. 

Como lembra Soares (2001:47), essas parcerias significam que o Estado 

transfere às “organizações não-governamentais os serviços sociais, entendidos pelos 

gestores públicos como programas compensatórios e focalizados, cujos propósitos estão 

em torno de elevar a renda per capita das populações vulneráveis, mediante 

transferências monetárias”226 ou de oferecimentos de bens (roupa, fardamento, material 

escolar, alimento, etc.) e serviços.  

A transferência de responsabilidade do Estado para as organizações sociais não 

foge à tradição política do país:  

Para [empreender a] proteção social (...), o Estado brasileiro lançou 
mão do estratégico princípio da subsidiariedade. Ou seja, a ação 
estatal se fez “supletiva” às iniciativas privadas, instalando uma 
política de reconhecimento e reforço às instituições sociais já 
existentes, referendando uma atenção só emergencial e transitória, em 
detrimento de uma política de assistência social pública garantidora de 
direitos de cidadania (Mestriner, 2001:287). 

A autora nos chama a atenção para o governo FHC, que referenciado no 

princípio da subsidiariedade, incentivou a ampliação significativa e a especialização das 

funções das ONGs. Assim, a maioria de tais organizações tornou-se, a partir da segunda 

metade da década de 90, mediadora das relações entre o governo e a população e, em 

alguns casos, amorteceram os conflitos inerentes dessas relações, legitimaram as ações 

do Estado junto aos movimentos sociais e, ainda, colaboraram com as medidas 

governamentais, nos três níveis.  

                                                
226 Ao longo das duas gestões de FHC, e com continuidade no atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 
alguns ministérios implementaram vários programas de transferências monetárias, destacando-se: Bolsa-
Escola, vinculado ao Ministério da Educação (2001); Bolsa-Alimentação, criado no Ministério da Saúde 
(2001); PETI, ligado ao Ministério da Previdência e Assistência Social (1995); Auxílio-gás, gestado no 
Ministério de Minas e Energia (2002); Programa Agente Jovem, vinculado ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social (2002), entre outros. Informações extraídas do site: www1.caixa.gov.br. Acessado em 
24 de setembro de 2006.    
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Ademais, cabe ressaltar que as inúmeras organizações sociais, as que agem em 

diversas áreas, com diferentes origens e finalidades, formam um campo complexo, 

heterogêneo, pode-se até dizer, confuso, que, no entanto, são homogeneizadas em torno 

da sigla ONGs. Neste caso, referenciando-nos nas análises de Teixeira (2003: 18-21), 

em seu trabalho sobre a construção das identidades das ONGs, é admissível apresentar 

quatro grupos que englobam as entidades sociais, de acordo com as finalidades e suas 

respectivas origens.  

O primeiro grupo compreende as organizações, que nos anos 70 e 80, atuavam 

na assessoria e no apoio aos movimentos populares, e, no contexto da década de 90,  

transformaram-se em ONGs. Com novo papel político e com maior visibilidade e 

destaque, “essas organizações passam a viver uma relação ambígua, ao mesmo tempo 

de autonomia e dependência, com outras instituições, como igrejas, partidos, 

universidades, sindicatos, órgãos governamentais e movimentos sociais”.   

O segundo grupo está relacionado àquelas organizações que passaram a agir em 

novas áreas, que outrora não ocupavam a agenda política, como: “crianças e 

adolescentes em situação de risco, mulheres, questões étnicas e raciais, populações 

indígenas, portadores do HIV, meio-ambiente, entre outras.” 

Já o terceiro surgiu no cenário nacional na década de 90, formado por alguns 

grupos ou fundações empresariais que se autodenominaram de ONGs ou de terceiro 

setor, atuaram em diversas áreas sociais, conquistaram visibilidade e ganharam espaços 

na mídia e na cena política. Este grupo contém um número significativo de entidades, 

conhecidas anteriormente como filantrópicas que passaram “a se reconhecerem e a 

serem reconhecidas como ONGs” pela imprensa, pelos órgãos públicos e pela sociedade 

em geral. 
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Neste caso, infere-se que, na atual conjuntura, o Estado e as múltiplas e 

heterogêneas organizações não-governamentais tecem relações ambíguas, podendo 

transitar da autonomia, marca de muitas trajetórias de luta, à dependência dos recursos 

públicos; das diversas formas de luta por direitos ao conformismo; da publicização dos 

conflitos à legitimação das medidas governamentais (Teixeira, 2003 e Soares, 2001).  

Em outras palavras, utilizando os termos de Francisco de Oliveira (2003e: 209), 

“uma dispersão de microcentros de organização do social simulacra a sociedade civil: é 

uma ‘onguização’ da política social concorrendo com o Estado e os partidos, desde a 

formulação de políticas locais e focalizadas até a distribuição de alimentos”. 

No entanto, não se quer afirmar aqui que as relações entre Estados e as 

organizações não-governamentais apontem para uma direção unívoca, pois seguem 

vários caminhos, a depender dos interesses que as impulsionam. Isso significa dizer, 

utilizando as palavras de Paoli (2002: 405-406) que: 

Pouco a pouco, muitas ONGs foram preenchendo os espaços locais e 
temáticos desregulamentados ou abandonados pela política 
governamental e, embora muitas delas (especialmente as mais antigas) 
ainda conservem um compromisso político com as populações 
carentes às quais se dirigem, uma pluralidade muito grande de 
interesses invadiu e borrou o próprio caráter da pluralidade de 
iniciativas articuladas em um conjunto coerente de propostas 
democratizantes, que é uma das bandeiras virtuosa das organizações 
não-governamentais. Há claramente diferenciações políticas e lógicas 
ocultas, ou não tanto, na estruturação de algumas dessas instituições 
voltadas, em teoria, para o mesmo fim comum – assistência à pobreza 
ou o “resgate da cidadania”. Entre elas, de fato, é possível observar 
propostas de instrumentalização política inscrita tanto na busca de 
legitimidade governamental para suas políticas excludentes quando na 
convivência pacífica entre a responsabilidade social e a introdução da 
lógica mercantil na eficácia que devem demonstrar.  

Trilhando os pressupostos teóricos utilizados nesta tese, ressalta-se a entrevista 

com o professor Rui Medeiros, quando afirma que 

(...) o que você percebe é que as administrações do PT tornaram-se 

conservadoras, inclusive as de Vitória da Conquista, mesmo sabendo 
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que algumas delas possuem preocupações de proteger o bem público. 

Agora, não sei como irá ficar depois desse quadro de falcatruas do 

governo federal do PT, demonstrando um partido corrompido pelo 

pessoal que veio do movimento sindical, sobretudo de São Paulo, 

aquele pessoal da Articulação (...). Bom, uma administração 

conservadora é aquela que não discute suas ações politicamente e 

ingressa por um caminho já estabelecido, aproveitando as 

oportunidades de uma série de programas federais e estaduais. A 

administração passou a reproduzir esses programas no município, 

criando uma paralisia na criação dos administradores públicos 

[secretários municipais e coordenadores]. Eles passaram a ser 

executores dos recursos transferidos pelos governos federal e estadual. 

Isso é um aspecto. 

O outro aspecto do conservadorismo está no fato da administração se 

afastar dos movimentos (...), os administradores desse governo, 

chamado de esquerda, não têm uma atuação criativa que envolva os 

movimentos na gestão. (...) a única ligação que o governo cria com o 

MST, o MTD [Movimento dos Trabalhadores Desempregados], e 

outros movimentos que atuam na cidade é uma vinculação 

burocrática, e não uma vinculação de realizações em comum.227      

Este trecho da entrevista constitui-se numa síntese paradigmática do governo 

democrático-popular de Vitória da Conquista, que, ao delinear suas ações para atender 

às crianças e aos adolescentes em situação de risco, incorporou as iniciativas do 

Executivo federal, tornando-se, assim, um executor dos programas e dos projetos 

federais, cujas definições dos beneficiários, áreas de atuação e parâmetros de 

atendimento foram estabelecidos previamente por tecnocratas dos órgãos ministeriais. 

Estes, muitas vezes, homogeneízam os procedimentos para todo o território nacional, 

desrespeitando as especificidades locais. Isto aconteceu em muitos municípios 

brasileiros e tem a ver com que Francisco de Oliveira chama de “funcionalização da 

pobreza”, em que as medidas estatais transformam “a questão da pobreza e da 

                                                
227 Entrevista realizada em março de 2006. 
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desigualdade em problemas de administração” (Oliveira, 2007:57). Portanto, as 

políticas focalizadas atendem somente às demandas específicas do imediato, de forma 

casuística e fragmentada, deslocadas das dimensões públicas e do “território dos 

direitos”.      

As parcerias passaram a ser encaradas como uma das alternativas de 

sobrevivência financeira das ONGs, que, em pouco tempo, se tornaram dependentes dos 

recursos públicos para realizar suas funções e, até mesmo, direcionar seu campo de 

atuação. Para exemplificar esse aspecto, reproduziremos duas tabelas elaboradas por 

Joaci Amaral (2004) em sua pesquisa sobre a sustentabilidade financeira das nove 

entidades não-governamentais que compõem a Rede de Atenção e Defesa da Criança e 

do Adolescente do município de Vitória da Conquista. 

 

Tabela 5 – Situação Funcional dos Profissionais Remunerados que atuaram nas ONGs 

da Rede de Atenção, em 2003. 

Situação Funcional N° de Profissionais % 

Contratados pela Instituição 20 21,98 

Cedido pelo Executivo municipal 57 62,64 

Cedido pelo governo Estadual 10 10,99 

Cedido pelas Instituições 

Religiosas 

4 4,3 

Fonte: Amaral (2004:56) 

Como se percebe, a maior parte dos trabalhadores remunerados que atuavam nas 

ONGs eram funcionários públicos, que foram cedidos para exercer as diversas ações 

implementadas pelas entidades da Rede de Atenção. Isso demonstra dependência em 
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relação ao poder público, tanto municipal como estadual, tendo em vista que 73,63% 

dos funcionários dessas entidades advieram dos convênios estabelecidos com o governo 

da Bahia e a prefeitura. Os funcionários, pertencentes ao quadro municipal e estadual, 

realizaram suas atividades nos espaços não-estatais, exercendo as seguintes funções: 

educador, monitor, merendeira, pedagogo, professor, auxiliar de serviço geral e 

vigilante.     

Além dos recursos humanos, a administração municipal supriu, naquela ocasião, 

as necessidades rotineiras das ONGs, pois, como nos explica Amaral (2004:58-60) “a 

alimentação, cerca de 40% dos ingredientes destinados às refeições das crianças e 

adolescentes atendidos, eram abastecidos pela prefeitura, através do Programa Merenda 

Escolar”. Também, em alguns casos, a prefeitura “disponibilizava móveis e 

equipamentos, por meio de doações”, para adequar a infra-estrutura do atendimento. Os 

convênios possibilitaram também repasse de recursos públicos, conforme ilustra a 

Tabela 6. 

Tabela 6 – Recursos Financeiros recebidos pelas ONGs integradas à Rede de Atenção 

da Criança e Adolescente, durante o ano de 2003, por fontes financiadoras. 

Fonte Valor (em R$) % 

Doações de associados/colaboradores 89.325,98 39,53 

Município 28.298,00 12,52 

Estado 8.984,21 3,97 

União 9.000,00 3,98 
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Recursos Próprios 17.742,00 7,86 

Organizações Não-Governamentais 

Nacionais 

40.000,00 17,71 

Organizações Não-Governamentais 

Estrangeiras 

32.052,00 14,18 

Outros 554,00 0,25 

Total 225.956,19 100 

Fonte: Amaral (2004:66) 

Apesar de os repasses financeiros efetuados pelo poder público, nas três esferas, 

somarem 20,74% dos recursos, no exercício de 2003, os organismos públicos, por meio 

dos diversos convênios, garantiram a realização das atividades empreendidas pelas 

ONGs, pois além desses repasses, conforme exposto acima, houve doações de materiais 

e transferências de funcionários, que não foram mensurados monetariamente. Portanto, 

sem esses auxílios seria quase impossível a sobrevivência de muitas organizações 

envolvidas no atendimento à infância e à adolescência em situação de risco, em Vitória 

da Conquista.  

Um outro aspecto que diz respeito às ações municipais na área social, advém da 

forma como foi estabelecida a descentralização, um princípio basilar da participação e 

da transparência do uso dos recursos públicos, preconizados pela Constituição Federal 

de 1988 e pelas leis complementares, com a Loas e o ECA, que, nos últimos anos, foi 

distorcido e se criou um processo de municipalização dos serviços sociais. Ou seja, a 

União e o governo estadual transferiram algumas funções (como saúde, educação, 
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política de atendimento à infância e à adolescência, entre outras) para a esfera 

municipal, sem haver um repasse suficiente de recursos para implementar e manter tais 

serviços. Neste sentido, a municipalização, definida pelos postulados da 

“funcionalização da pobreza”, resultou no redimensionamento e no redirecionamento 

dos gastos sociais do Estado que concentrou os recursos em programas emergenciais e 

focalizados, dirigidos a determinados grupos sociais (Soares, 2001). 

Além deste aspecto, Vitória da Conquista, que possui uma economia baseada na 

agropecuária e no comércio, enfrentou, nas últimas décadas, um processo de estagnação 

econômica, devido às conseqüências da histórica desigualdade regional e aos efeitos da 

financeirização da economia e da reestruturação produtiva. Dessa maneira, o município 

ficou desprovido das condições para implementar, com recursos próprios, os serviços 

destinados pela municipalização, convertendo-se em dependente dos investimentos 

públicos e privados. 

Essa situação vivenciada pelo município de Vitória da Conquista, e por muitos 

outros, pode ser ilustrativo às formulações de Inaiá Carvalho (1997:77-78), em um 

artigo que analisa o processo de descentralização ocorrido na Bahia, quando cita que 

(...) a descentralização não poderia estar dissociada das dificuldades 

econômicas do país, do acirramento da crise fiscal, da perda de 

capacidade e do próprio esgotamento e propostas de redefinição do 

modelo do Estado. E também, de uma definição de prioridades 

centradas no combate a inflação e no ajuste econômico, assim como 

em algumas reformas consideradas como indispensáveis à inserção do 

Brasil na nova dinâmica e circuito do processo de globalização, 

deixando em plano bastante secundário a implementação de políticas 

estruturantes e de políticas setoriais e sociais básicas. 
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A descentralização, em seu novo formato, pode significar a centralização da 

União e das unidades federativas, que tende a realimentar o mandonismo, o 

personalismo e as relações de favor, pois o êxito das administrações municipais em 

viabilizar políticas sociais ficou dependente das negociações realizadas em territórios 

hostis aos espaços públicos, e da “boa vontade” do presidente e do governador em 

repassar, respectivamente, os recursos federais e estaduais (Carvalho, 1997; Mestriner, 

2001; e Soares, 2001).  

Dessa forma, as mudanças nas áreas social, política e econômica, reatualizaram 

os traços marcantes da cultura política e os projetaram no presente. As iniciativas de 

caráter compensatório, emergencial e focalizado foram destituídas dos espaços de 

decisão coletiva. Ou seja, os programas federais executados pelo município não foram 

mediados no interior das instâncias públicas e nem se inscreveram no “campo dos 

direitos”, pois somente algumas crianças e adolescentes em situação de risco, 

“escolhidos” por parâmetros tecnocratas, foram contemplados por um tempo 

determinado pelos programas. No entanto, muito desses atendidos continuam nas 

condições deploráveis de sobrevivência. Como revela a dirigente de uma das entidades 

integrante da Rede de Atenção: 

A gente precisa de políticas públicas mais amplas, e tem que ser no 

nível federal, porque é uma coisa ampla, que gere renda e emprego 

para as famílias das crianças e dos adolescentes. E também para os 

jovens, pois quando saem daqui não conseguem emprego. O que eles 

vão fazer? Eh, moço, você sabe que: “cabeça vazia é oficina do 

diabo”. Eles precisam de dinheiro, aí vão ter que voltar para a rua (...). 

Só a bolsa escola e agora o PETI não resolvem o problema deles e das 

famílias (...) (Presidente da Associação dos Amigos da Pastoral do 

Menor).228 

                                                
228 Entrevista concedida em fevereiro de 2004. 
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Longe dos espaços da palavra, da divergência, do consenso e da decisão, os 

programas de transferência monetária figuraram-se como uma benevolência do gestor 

público, em que os sujeitos não se sentem co-formuladores e fiscalizadores das ações 

governamentais, mas como merecedores e privilegiados dos benefícios. Desse modo, 

sem essa dimensão pública, utilizando os termos de Soares (2001:47), “o caráter 

‘emergencial’ desses programas leva a que seus recursos sejam utilizados de forma 

discricionária pelo Poder Executivo, proporcionando, entre outras coisas, o clientelismo 

político.” Ou, como sublinha Vera Telles (2006a: 82): 

Associações locais (e assim chamadas entidades sociais) vêm se 
proliferando desde o início dos anos 90, com suas parcerias e 
convênios com organismos públicos, conforme foi ganhando formas e 
realidade a municipalização das políticas sociais em um contexto de 
aumento da pobreza e do desemprego prolongando: programas de 
distribuição de leite e de cestas básicas, ou alocações de formatos 
variados de renda mínima, compõem hoje o elenco dos dispositivos 
que as famílias acionam para lidar com as urgências da vida, ao 
mesmo tempo em que vão sendo ativadas formas novas e velhas de 
clientelismo e tutelagem ou, então, de formas nem sempre muito 
perceptíveis, as linhas tortas ou subterrâneas pelas quais se dá a 
disputa por recursos e poder nos agenciamentos locais.   

Diante do exposto, assinala-se que o Governo Participativo configurou-se por 

uma aparente contradição, pois, embora suas ações tivessem rompido com a supremacia 

dos então mandatários locais, não extirparam as antigas práticas que moldavam a forma 

de gestar o município, mas as redesenharam e as incorporaram às medidas 

administrativas. Mesmo reestruturando e criando os Conselhos Gestores, a 

administração, impelida a trilhar os caminhos da “funcionalização da pobreza”, 

transformou esses espaços, fundados nos debates e nas divergências, em legitimadores 

das medidas governamentais, no caso especifico desta pesquisa, aquelas voltadas ao 

atendimento das crianças e dos adolescentes em situação de risco. Alijados dos diálogos 

públicos, tais Conselhos, lembrando Hannah Arendt, foram “esvaziados do conteúdo 

político”.  
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Os sujeitos políticos envolvidos na defesa da infância e da adolescência no 

município de Vitória da Conquista que, no início da década de 90, explicitaram 

conflitos e reivindicaram direitos, transitaram do campo da “invenção da política” para 

os “territórios do imediato”. Desta forma, as ações desses sujeitos passaram a ser 

pautadas em torno das atividades pragmáticas e burocráticas das execuções dos 

programas e dos projetos. Como expressa uma das entrevistadas: 

Com o governo de Guilherme [Menezes], as coisas melhoraram 

bastante, mas a gente se acomodou. Também, a gente se encheu de 

atividades. Eu tenho uma padaria, uma creche e o atendimento aos 

jovens para dar conta, são várias coisas ao mesmo tempo (...). Mesmo 

com os avanços realizados pela prefeitura, acho que a gente tem que 

melhorar a questão da violência, buscar alternativas (...). Temos que 

voltar a nos organizar, mas tudo isso depende do tempo. Tempo, 

disponibilidade, vontade das pessoas e do governo. Tem que ter 

vontade geral. Eh! A gente se acomodou em muitas coisas 

(Coordenadora do Grupo de Apoio dos Jovens da Creche Vivendo e 

Aprendendo).229  

O relato acima registra, ainda, que as organizações sociais atrelaram a luta à 

vontade dos gestores públicos. Então, houve uma inversão no papel destas 

organizações, porque sujeitos engajados na luta a favor dos direitos das crianças e dos 

adolescentes transitaram para uma posição de quase se anularem na tomada de decisões 

para tentar construir alternativas que interferissem nas situações de violência a que 

estava submetida a população infanto-juvenil. 

Levando em consideração o arcabouço teórico tecido nesta tese, salientamos que 

a forma de atuar do governo democrático-popular nas questões referentes à infância e à 

adolescência em situação de risco, mesmo com alguns resultados significativos obtidos 

durante as duas gestões aqui analisadas, reatualizou os traços históricos da cultura 

                                                
229 Entrevista realizada em 7 de fevereiro de 2004. 
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política, configurados na trajetória política do município e na do país. Tais traços 

aderiram a novas linguagens e sentido, fazendo-se atuante nos “subterrâneos da cena 

pública”.  

Quando o Executivo municipal, de acordo com as circunstâncias tratadas 

anteriormente, criou soluções para as questões referentes à infância e à adolescência 

pela via da reprodução dos projetos e programas federais, em certa medida, como 

afirmou Rui Medeiros em entrevista, “sem uma avaliação de caráter público”, reforçou 

as características intrínsecas dessas intervenções estatais (a falta de negociação nos 

moldes públicos, a imposição, a desvinculação da noção de direitos, entre outras) que 

obstaculizaram a formação dos espaços públicos, tornando quase impossível a 

existência da política. 

Em suma, considera-se, apesar da limitação e ambigüidade do termo, que a 

forma de gestar a cidade adotada pelo governo democrático-popular, traduzida, nesta 

pesquisa, nas respostas às demandas referentes às problemáticas da infância e da 

adolescência, inscreveu na cena política como o moderno coronelismo baiano, um 

retrocesso às antigas práticas da trajetória política do município, caracterizada pela não-

participação dos sujeitos políticos nos centros decisórios do poder, principalmente 

pessoas oriundas das classes subalternas.  Este termo é entendido, não apenas abalizado 

nas interpretações teóricas desse fenômeno político, mas sim como uma prática ainda 

capaz de incidir no presente, dentro do processo dialético de permanências e rupturas.  

Embora a maioria das análises sobre o tema circunscreva o coronelismo no 

contexto da primeira República – principalmente o já citado estudo de Victor Nunes 

Leal -, procuramos seguir as trilhas abertas por Janotti (1981) e Isaura de Queiroz 

(1976) que, contrapondo-se a essa posição recorrente, convergem para a perspectiva de 
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que os métodos coronelísticos persistem nos “sucessivos contextos históricos” 

brasileiros.  

Longe de reproduzir um anacronismo de concepção, empregando um conceito 

tecido em uma realidade substantivamente distinta ao contexto atual, busca-se, ao 

utilizar o termo moderno coronelismo baiano, desvincular-se da figura emblemática do 

coronel, personagem central da engrenagem do sistema coronelístico da Primeira 

República, e tomar as relações de compromissos estabelecidas, naquela ocasião, como 

ponto de reflexão. Para tanto, recorremos ao termo para designar a peculiaridade 

política de Vitória da Conquista, que combina as práticas renovadas do legado histórico 

com as inovações políticas, sob a égide das diretrizes do processo de “funcionalização 

da pobreza”, recorrente no país.   

Portanto, em face do redimensionamento das políticas sociais do governo 

federal, durante a era FHC e continuada no governo Lula230, a relação estabelecida entre 

a Presidência e as unidades locais reintroduziu, de certo modo, uma espécie de 

compromisso firmado, sem a mediação da figura folclórica do coronel, que se constitui 

por meio dos repasses de recursos destinados para empreender projetos e programas 

focalizados. Concebe-se que esse compromisso se estabelece tendo em vista que tais 

programas se tornam “moeda de troca” para fins eleitorais, e, por seu turno, 

consagrando-se como uma das formas a que os governos recorrem para criar suas bases 

de sustentação política nos municípios, através da “fidelidade político-eleitoral”. Parece 

                                                
230Marques e Mendes (2006:62-67), em um texto recente que analisa as políticas sociais do governo Lula, 
afirmam de forma concisa que: “ (...) o governo Lula não só deu prosseguimento à política econômica de 
Fernando Henrique Cardoso, como aprofundou. Exemplo disso é o fato de o aumento do superávit 
primário ter sido fruto de sua exclusiva iniciativa, sem que para isso o FMI tenha participado. No afã de 
ser fazer legitimar aos credores, elevou o superávit (...). Também (...) nenhuma política foi implementada 
no sentido de alterar de relações de poder, de riqueza e de propriedades existentes no país. De um lado 
nada foi feito em relação à reforma agrária, de outro, a reforma tributária promovida teve como único 
reflexo o aumento da carga tributária (...). Em 2004, o governo criou o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, e nele centralizou o conjunto de transferência de renda então em vigor, tal 
como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e o Auxílio Gás, que foram unificados em 
um único, o Bolsa Família (Lei 10.836 de 9 de janeiro de 2004).” 
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que esse “novo compromisso de reciprocidade” depende do campo partidário em que se 

localizam as administrações municipais. O depoimento da ex-secretária do SEMDES, 

referindo-se à relação entre os governos estadual e federal e a prefeitura, na 

implementação de ações voltadas para a “questão social”, pode exemplificar esta 

argumentação: 

A relação com o governo estadual, no início da gestão de Guilherme 

[Menezes], não foi fácil, por conta do problema político-partidário. 

Nós temos um estado governado pela direita e o nosso município é 

governado pelo Partido dos Trabalhadores, que é de esquerda. Então, 

no início, não tivemos nenhum apoio efetivo dos órgãos estaduais. A 

SETRAS apoiou por um curto período o Programa Conquista Criança, 

há anos atrás (sic) . Um apoio reduzido para 70 crianças. E logo o 

recurso foi cortado. Por exemplo, o PETI, inicialmente, era para 204 

crianças e adolescentes, demorou a ampliação desse número, precisou 

de gestões junto ao governo estadual para se ter o número ampliado 

para 2204. (...) agora, com o governo federal, com o governo Lula, 

essa relação está melhorando, fortaleceu o município. Hoje, temos a 

implantação de alguns programas federais em nosso município, como 

o programa de habitação do Ministério das Cidades, que destina 

recursos para construir casas populares; a permanência do Sentinela e 

do PETI; o Programa Bolsa Família; e no ano que vem será 

implantado no município o SUAS [Sistema Único de Assistência 

Social].  

Os programas e projetos federais, desvinculados da noção de direitos, tendem a 

estabelecer um vínculo de fidelidade entre os beneficiários e o gestor público, traduzido 

em votos, durante o período eleitoral. É nesse aspecto que o termo novo coronelismo 

baiano aproxima-se da interpretação de Queiroz (1976:161), quando sublinha que “(...) 

a eleição [na estrutura coronelística] não era o momento da escolha dos mais 

capacitados, e sim ‘um momento de barganha’ ou de reciprocidade de dons. O indivíduo 

dava seu voto porque já tinha recebido um benefício, ou porque esperava recebê-lo.” 
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Como se sabe, o “voto como barganha” é um dos componentes da peculiaridade política 

brasileira, que se deu na Monarquia, anterior ao período coronelístico, prolongando-se 

até os dias atuais. Este aspecto configura-se como uma das faces deste fenômeno. 

Correlacionando o coronelismo à realidade empírica pesquisada, queremos, para 

além das pretensões de se criar um novo conceito, acentuar algumas práticas que 

permanecem, de forma reatualizada, no tempo presente. O governo democrático-popular 

incorporou os traços marcantes da cultura política (a relação de favor, o vínculo 

paternalista, o personalismo e a dificuldade de dividir o poder com a sociedade), ao 

produzir intervenções na área da infância e adolescência em situação de risco. Mesmo 

existindo diversos organismos de participação no município (como Conselhos, 

Orçamento Participativo, entre outros), as organizações populares voltadas ao 

atendimento das crianças e adolescentes, contraditoriamente, não conseguiram, 

parafraseando novamente Hannah Arendt (1995), se fazerem presentes no “mundo 

público”, para “serem vistas e ouvidas por todos”, por meio da ação e do discurso.  

Nesta linha de raciocínio, pode-se inferir que o COMDICA – conquistado no 

decurso de um processo de luta no início dos anos 90 – teve seu sentido deslocado e 

distorcido, pois se converteu em espaço de legitimação das medidas governamentais 

referentes às crianças e aos adolescentes, tornando-se uma estrutura caricata. Isso 

aconteceu durante a implantação dos projetos e programas federais direcionados a essa 

população, em que os conselheiros somente foram comunicados e ratificaram a 

implementação do “pacote social” que já havia sido previamente aprovado, em espaços 

diferentes e até hostis ao do Conselho. Criou-se, então, um espaço de debate e decisão, 

em que a palavra, a divergência e a autonomia foram encapsuladas. Logo, não se 

conseguiu efetivar a política e nem criar novos direitos.  
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Neste caso, as ações empreendidas pelo governo, mediadas pela ausência de 

dimensão pública, passaram a ser inseridas no “campo do favor e da bondade” do gestor 

público, erigindo, assim, uma relação desigual entre a prefeitura e as ONGs, em que 

estas dependem daquela para promoverem o atendimento às crianças e aos adolescentes, 

a qual,  por sua vez, precisa dessa dependência para efetivar os projetos e os programas 

federais e estaduais. Isso expressa, utilizando as palavras de Vera Telles (1994:93) “(...) 

as práticas renovadas de clientelismo e favoristismo que repõem diferenças onde 

deveriam prevalecer critérios públicos igualitários.”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
Esta tese procurou desvelar a peculiaridade política do município de Vitória da 

Conquista, em que o governo democrático-popular, liderado pelo PT, nos dois 

quadriênios de sua gestão (1997-2005), trilhou, ao mesmo tempo, dois caminhos 

contraditórios. De um lado, aquele relacionado às mudanças implementadas no 

município, traduzidas em ações que romperam com as práticas da trajetória política 

municipal anterior, principalmente durante o período conhecido como “pedralismo” – 

como exposto nos capítulos 3 e 4. Por outro lado, um caminho que seguiu o crescente 

cenário da despolitização, em que o governo municipal deslocou políticas sociais 

universalizantes de direitos para o terreno em que a questão social passou a ser tratada 

como um “problema de caráter administrativo”. 

Tal peculiaridade instaurou-se pelas tensões entre esses dois caminhos. Se, em 

certa medida, engendrou mudanças na forma de governar o município, ao implementar 

instâncias participativas (conselhos gestores de políticas públicas, orçamento 

participativo, fóruns, entre outros) e estabelecer ações na área social, marcando uma 

“simbiose entre o arcaico e o novo”, certamente impulsionou programas sociais que se 

expressaram pelo seu avesso – a conciliação com o processo de “funcionalização da 

pobreza”, vigente no país, que “ativa formas velhas e novas de clientelismo e 

tutelagem” (Telles, 2006 a:82).  

Deste modo, as mudanças ocorridas no atendimento à infância e à adolescência, 

sob o signo da inovação, foram concebidas tanto pelas organizações populares, quanto 

construídas ideologicamente pelo governo, como ações vinculadas à vontade do gestor 

público, que, por meio de sua qualidade pessoal e de seu interesse, propiciou a 

intervenção estatal nas situações de violência vivenciadas pelas crianças e pelos 
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adolescentes atendidos nos programas e projetos existentes no município. Essa realidade 

se insere no que Sérgio Buarque de Holanda analisava como “personalismo”, conceito 

tratado no capítulo 1.  

As intervenções do governo-democrático na área da infância e adolescência 

(Programa Conquista Criança, Rede de Atenção e Defesa da Criança e Adolescente, 

Programa Sentinela e PETI são exemplos desse contexto) não foram frutos das decisões 

compartilhadas com as organizações sociais, por meio das instâncias participativas 

municipais, mas tomadas pela decisão unilateral do governo municipal. Ademais, para 

que os programas pudessem alcançar as metas, a administração estabeleceu parcerias e 

convênios com as ONGs e outras entidades. Tais parcerias não se circunscreveram aos 

parâmetros de igualdade e autonomia entre os sujeitos envolvidos, uma vez que estes 

atores não foram chamados para os debates e negociações em torno de programas 

sociais, desconheciam os meandros burocráticos que orientavam a formulação das ações 

e, muito menos, conseguiam monitorar suas execuções orçamentárias.  

Essa forma de “administrar a pobreza e as urgências da vida” pode ser 

estabelecida em qualquer município. No entanto, tratando-se de um governo liderado 

por um partido de esquerda que inaugurou um modo diferente de governar o “bem 

público”, pela via da participação popular, erigiu-se num dilema, pois, ao mesmo tempo 

em que criaram experiências inovadoras em termos das políticas municipais, 

efetivaram-se ações ancoradas nesta forma de “administrar as carências imediatas” num 

contexto de extrema desigualdade. Isto nos remete às reflexões de Coelho (2005: 340) 

sobre as experiências administrativas do PT, quando sublinha que 

[a] esquerda se torna co-gestora dos interesses do capital, que tenta 
compatibilizar com políticas distributivas e com a abertura de espaços 
de participação “de todos” na definição de políticas públicas. Ora, em 
termos gramscianos, gerir e organizar os interesses capitalistas são, 
precisamente, as funções dos intelectuais orgânicos da burguesia. Que 
aqueles interesses agora sejam combinados a algumas novas 
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orientações demonstra apenas que o “estrato dirigente” tornou-se mais 
amplo e diversificado, e que conta, agora, com uma “ala esquerda”. 

Nesta chave interpretativa, o PT, de acordo com sua trajetória política231, e, no 

caso aqui estudado, expresso no Governo Participativo de Vitória da Conquista, nos 

dois quadriênios (1997-2001, e 2001-2005), compatibilizou o modo de governar petista, 

formatado ao longo da “era das invenções políticas”, com as ações pertinentes ao 

processo de “gerenciar o imediato e a pobreza”, por intermédio dos programas sociais 

focalizados e fragmentários. 

Esse dilema, que se tentou decifrar ao longo dos capítulos, situa-se em uma 

realidade tecida por um histórico de violência que, de maneira paradigmática, se revela 

no que foi denominado nesta tese de moderno coronelismo baiano. Este termo não 

designa apenas a particularidade de Vitória da Conquista, mas pode se estender a um 

processo que ocorre em outros municípios brasileiros, em que milhares de pessoas, 

espoliadas das suas vozes reivindicativas e de um “lugar no mundo”, tornam-se 

excluídas da política e do “campo dos direitos”. São transformadas em “público-alvo” 

dos programas e dos projetos focalizados e compensatórios que “gerenciam a 

problemática social de forma ad hoc” (Oliveira, 2005). 

Levando-se em conta os alcances e os limites das intervenções governamentais 

nas situações de violência vivenciadas pelas crianças e pelos adolescentes, sob o signo 

da “administração das urgências da vida”, analisados no capítulo 4, é possível entender 

                                                
231 Coelho (op.cit: 376) analisa que a opção política do PT em gerenciar o capitalismo tornou-se decisão, 
em meio aos conflitos internos do partido, a partir: “[do] programa de 1994 que expressava uma 
convicção, explicitamente repelida no texto de 1989, de que era possível e, na verdade, caberia ao 
governo democrático e popular engajar-se na viabilização de um ciclo de desenvolvimento capitalista no 
Brasil. Esta nova convicção refletia algumas experiências de gestão municipal e as leituras que os grupos 
majoritários do partido delas fizeram. Trata-se da expressão de uma mudança do próprio projeto político 
[do PT].” 
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por que se empregou o termo novo coronelismo baiano, como uma expressão para 

nomear as conseqüências da “despolitização”, urdida na “era de indeterminação”.  

Esquematicamente, destacamos os seguintes elementos que configuraram as 

ações do governo democrático-popular: o Executivo municipal não possibilitou canais 

efetivos de divisão de poder e decisão; reintroduziu relações de favor e o clientelismo 

eleitoral via concessões dos benefícios e serviços dos programas de distribuição de 

renda, transformando os cidadãos em “público-alvo” das políticas sociais; e implantou 

uma lógica administrativa pragmática que não deu ensejo para criar debates, 

divergências e proposições; e, desvinculou a noção de direitos dos benefícios, que 

passaram a ser encarados não como direitos conquistados, mas sim como concessões da 

“boa vontade” dos gestores públicos, entre outros aspectos.  

Para exemplificar esse “cenário de despolitização”, tomou-se a transformação do 

Movimento em Defesa das Crianças e dos Adolescentes de Vitória da Conquista, que 

atuava com autonomia, contrapondo-se, naquela ocasião, ao “pedralismo”. No entanto, 

quando esse Movimento foi extinto, durante a primeira gestão do governo democrático-

popular, os ex-integrantes passaram a orientar suas atividades de acordo com as 

iniciativas do Executivo, configurando um deslocamento na forma de agir do coletivo, 

que saiu do “campo da política” e se alojou em terrenos onde as “urgências da vida” 

foram priorizadas, em detrimento das tentativas de tecer, na expressão utilizada por 

Telles (1994), “experiências democráticas”. 

Nesse contexto, ações e medidas estatais que garantiram os interesses privados, 

foram impulsionadas em detrimento das políticas sociais que universalizariam direitos, 

respondendo ao que Florestan Fernandes analisou como “modernização conservadora”, 

em que o amálgama entre o “moderno” e o “arcaico” marcou a apropriação de espaços 
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públicos  em conseqüência dos interesses particularistas, de longa data prevalecentes na 

trajetória histórica brasileira.    

Paoli (2002: 376) complementa esse raciocínio, quando acentua que o ajuste 

econômico e a reforma administrativa do Estado brasileiro figuraram-se como 

(...) tragédia[s] do processo neoliberal em curso que visa a 
desregulamentação público-estatal da economia de mercado, cujo 
funcionamento, agora cada vez mais livre de limitações públicas, 
aprofunda e sedimenta os mecanismos de exclusão social e política 
tradicionalmente presentes na história da modernização do país. 

Nesta direção, assinala-se que a modernização brasileira, ao longo de sua 

trajetória, combinou os avanços tecnológicos e as mudanças político-institucionais com 

os traços marcantes da política brasileira (relações de favor, mandonismo, clientelismo e 

personalismo) – como analisados no capítulo 1. Além do mais, se moldou em uma 

sociabilidade orientada pela indistinção entre espaços públicos e privados e pelo 

autoritarismo implícito nas diversas relações sociais, possibilitando às classes 

dominantes transformar o “bem público” em extensão de seus interesses privados, de 

forma autoritária e excludente.       

Deste modo, a conhecida forma do Estado brasileiro em lidar com a “questão 

social”, pelo método da repressão e do assistencialismo, coincidiu com as diretrizes 

“neoconservadoras” liberais adotadas no país, as quais redesenharam as políticas 

sociais, antes mesmo de se consolidarem enquanto práticas comuns. Como 

conseqüência imediata, houve a constituição de uma realidade marcada por um 

“processo de dilaceramento dos direitos” que deflagrou cenários trágicos de violência, 

visto que o atual processo de “absolutização do mercado” acirrou ainda mais as 

desigualdades sociais e econômicas no país. O desemprego, a situação de miséria, a 

precariedade do ensino público e do serviço de saúde, as péssimas condições de 
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moradia, a truculência policial, a falta de saneamento básico, dentre tantas tragédias 

tendem a transformar os “grupos sociais vulneráveis” em “grupos descartáveis”.  

O governo federal adotou, nos últimos anos, programas sociais elaborados e 

executados em cenários hostis aos espaços públicos e contrários ao exercício dos 

direitos, revelando-se como “pacotes sociais” que deveriam ser cumpridos na íntegra 

pelos gestores municipais e pelas ONGs e outros grupos sociais, sem mecanismos 

flexíveis que obrigassem adequá-los à realidade de cada local. Com base nas diretrizes 

desse processo, o governo municipal de Vitória da Conquista pôs em prática 

intervenções na área da infância e adolescência em situação de risco, porém não 

conseguiu impedir que as várias formas e manifestações de violência moldassem o 

cotidiano desse contingente populacional deslocado, assim, do “campo dos direitos”.  

Um dado revelador desse cenário, conforme identificado na pesquisa de campo, 

evidenciou-se nos quatro tipos de prostituição (a exploração sexual e comercial na BR 

116 e no Posto Canaã; a exploração realizada em prostíbulos, localizados no município; 

a prostituição infanto-juvenil relacionada ao fluxo migratório, em que crianças e 

adolescentes se deslocam de cidade em cidade; e a exploração por meio de uma rede de 

prostituição sofisticada) e no extermínio de crianças e adolescentes envolvidos no 

tráfico de drogas, perpetrado pelos policiais ou pelos traficantes. Portanto, é bom frisar 

que a tortura, o extermínio, a truculência policial e a impunidade daqueles que as 

realizam, somadas às medidas de “gerenciamento da pobreza,” levam – nos casos aqui 

estudados, ou seja, dos envolvidos nas atividades ilícitas da prostituição infanto-juvenil 

e do tráfico de drogas –   aos limites da “vida nua”, para lembrar Agamben, mais uma 

vez, ou a sua “descartabilidade”.  

A junção desses aspectos tece uma realidade em que é quase impossível se 

estabelecer uma sociabilidade democrática, ancorada no efetivo exercício do “direito de 
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ter direitos”, como assinalava Hannah Arendt, e na participação dos sujeitos políticos 

nos “campos decisórios” da gestão do “bem público”.  

Neste cenário de indefinição histórica, em que a “administração do imediato” se 

sobrepôs à possibilidade de uma cultura democrática, tecida na experiência política da 

“era das invenções”, parece que se reatualiza entre nós a clássica afirmação de Sérgio 

Buarque de Holanda (1995:160) “a democracia no Brasil sempre foi um lamentável 

mal-entendido”.   

Sublinhamos que as análises, reflexões e questões delineadas para elaborar esta 

tese foram frutos de uma trajetória histórica, teórica e metodológica, selecionados para 

se entenderem alguns aspectos da realidade sociopolítica de Vitória da Conquista, que 

podem apontar caminhos que impulsionem novas inquietações. Portanto, não devem ser 

entendidas como prontas e conclusivas, mas sim como passíveis de serem aprofundadas 

e questionadas.  
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