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1.Introdução
Ao estudarmos Política Nacional atenta-se para o funcionamento de instituições sociais: partidos,
parlamentos, eleições e diplomacia, deixando de lado à matéria-prima da política que são as alianças, as
redes, as facções, os conflitos e jogos de interesses que operam nas interações entre os indivíduos
(Goldman, 2002, Barnes, 1987). Estudos voltados para entender o comportamento do eleitor brasileiro
mencionam recorrentemente à irracionalidade deste eleitor que vota em pessoas que não defendem
seus interesses. Diante desta premissa, este trabalho analisou a compreensão que os agentes sociais da
Comunidade Agrícola Nova Esperança têm em relação aos “discursos políticos” (categorização e
representações), em quais crenças, ou ideologias linguísticas estão baseadas suas escolhas (Bourdieu,
1998, Kroskrity 2000) e que percepções estes agentes tem do mundo social. Assim buscou-se também
compreender o modo como estes discursos políticos incidiam sobre as decisões tomadas pelos
indivíduos nas eleições e como eles afetavam suas vidas, ou seja, como estes discursos eram
compreendidos pelos agentes sociais e quais eram os efeitos sociais de sua produção e circulação. 

“Agora!! “O que deveria ser né? Por que o que é né, acho que ninguém concorda, política pra mim era
uma forma das pessoas que a gente coloca lá para ajudar, não só eles mas todo mundo porque quando
a gente vota a gente tem uma esperança que eles vão pra lá não só fazer benefícios não só pra eles,
mas pra todo mundo. Mesmo por que eu confiei que eles façam alguma coisa”. (Agente Social K)

“... Ele sempre coloca as propostas de uma forma que agrade o eleitor e agora vem a minha
contraproposta que nem sempre são verdadeiros. Todos os discursos que eu vejo na minha vida são
iguais, mas quando eu levo pra realidade, eu digo por que eu trabalhei pra uma pessoa que quando
terminou aquele trabalho eu pedi que Deus que é um pai de bondade me tirasse daquela força.” (Agente
Social M)

2.Material e Métodos
A valorização do trabalho de campo como método para se compreender a diversidade das experiências
políticas permeia toda a produção da literatura antropológica  (Palmeira & Goldman  1996;  Palmeira
1996;  Heredia,  1996 e Guebel; 1996). Segundo Malinowski (1935 p:317), o trabalho de campo é,
sobretudo uma atividade construtiva ou criativa, pois os fatos etnográficos “ não existem”  é preciso um
“método para a descoberta de fatos invisíveis. Para ele era justamente a diversidade de opiniões (no
caso deste projeto a compreensão dos agentes sociais sobre os discursos) que permitem o pesquisador
reconstituir estes “fatos invisíveis”. Esta pesquisa foi desenvolvida com agentes sociais da Comunidade
Agrícola Nova Esperança no Bairro Jorge Teixeira. Através do método de pesquisa da observação
participante, como também da técnica de entrevistas foram identificados e entrevistados 29 sujeitos
sociais de ambos os sexos com idades entre 20 a 60 anos. A partir do cruzamento de dados  de
observações de campo e discussões teóricas da Antropologia procuramos compreender as
representações destes agentes sociais relacionados ao conhecimento sobre política e compreensão dos
discursos políticos. Atentamos para os diferentes níveis de atividades sociais dos mesmos: origem
familiar, oportunidade e acesso ao capital escolar e trajetória de vida. As atividades realizadas no campo
resultou desde entrevistas à reuniões dos associados, almoços, casamento e participação do evento que
conduziu para eleição o novo líder comunitário. Ao contrário de outras pesquisas que analisam somente
o discurso em si e que resultam apenas em dados quantitativos ou de amostragem, esta pesquisa
analisou representações, trajetórias, relações, situações e eventos. Neste sentido a linguagem não foi
considerada neste trabalho, em abstrato em sua estrutura formal, mas em relação à uma situação, a um
contexto social no qual ela foi usada (Bourdieu,1998; Austin,1962).

3.Resultados e Discussão
O trabalho de campo nesse espaço social foi iniciado em agosto de 2011 (mas as entrevistas realizadas
apenas a partir de dezembro após aprovação do CEP/INPA), período que antecedeu as eleições
municipais para prefeito e vereadores em mais de um ano. No entanto, nas conversas e entrevistas
realizadas com os agentes sociais da comunidade pôde-se perceber que em suas falas,
recorrentemente, os mesmos associavam ou vinculavam política ao período de eleição. Fato bastante
observado em pesquisas realizadas por diversos antropólogos que estudam o tema eleição e política.
(Palmeira & Goldman 1996). Segundo Palmeira (1990:06), “há um 'tempo da política' que corresponde ao
período eleitoral. É o período em que os políticos aparecem, em que se faz política, em que as facções
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políticas ganham contornos nítidos e tendem a tornar-se inclusivas. Essas facções são feitas por meio de
adesões, que consistem num processo de comprometimento, seja em nível individual ou familiar, com
algum candidato ou com alguém ligado a ele. É no 'tempo da política' que a sociedade se permite a ver
suas próprias divisões e de uma forma profundamente ritualizada...”. No caso da pesquisa realizada, não
estávamos vivenciando o “tempo da política” , mas  na compreensão daqueles agentes: Política,
Discursos Políticos e Eleição estão de certa forma intrinsecamente relacionados.
Notou-se também que normalmente aparecia o termo promessas e MENTIRAS associado aos discursos
políticos. Segundo Teixeira (2001), as premissas ou promessas firmam-se em um ato de compromisso
público por meio da contratação de dívidas futuras, certas ou incertas de que se realizarão, as
promessas permeiam o discurso de todo político e induzem o ouvinte a uma aceitação ou reprovação.
Elas agradam o interesse individual ou social conforme a rede que o agente está inserido. é possível
observar nas falas dos agentes sociais da comunidade, a compreensão que os discursos políticos
produzem uma ilusão e misturam interesses, sentimentos e reivindicações, visto que as motivações
políticas dos atores sociais estão intimamente relacionadas à sua sociabilidade, crença religiosa e visão
de mundo:

“Enganação e falta de atitude com o povo, a maneira mais fácil de manipular o povo.” (Agente  Social
S)

“Eu nunca tive envolvimento com política, primeiro que militar não pode se envolver com política, foi só
agora que o militar pôde votar, mas antes não podia votar e não tinha também porque se envolver. Uma
vez apenas eu ajudei  uma pessoa e percebi que para ser político você precisa  de muitas
manobras. (Agente Social M)

“Rapaz é um monte de mentira.” (Agente Social Q)

Como aquele Henrique Oliveira fez, aquela imagem pra mim ficou guardada ele foi numa invasão
na casa de uma senhorinha que morava sozinha colocou o rancho atravessou, usando a mídia  pra se
promover bateu um bife e deu pra senhora. E todo mundo ôoooh que homem bom, depois que ele
ganhou ele sumiu dali e a pobre da mulher não tá comendo nada hoje, eles chegam ali e  dizem
que vão ajudar com estufa, com asfalto, com água, eles fizeram um poço que a gente, mas hoje o poço
não funciona mais. (Agente Social  T)

“É tudo mentira, pode até ser que o cara tenha alguma forca de vontade, mas tudo é mentira.”  (Agente
Social L)

Nas primeiras visitas em campo pôde-se perceber também através de conversas informais com alguns
sujeitos sociais, como as alianças estavam sendo feitas dentro do bairro com pessoas estratégicas.

“Em partes, o nosso líder tem muita vontade de ajudar, mas aqui tem muita panelinha, eles fazem as
coisas pra lá e falam só pra quem faz parte dessa panela, as coisas por qui é muito parada, essa
comunidade era pra bombar... “(Agente Social A)

Ao examinar um evento político específico e circunscrito, como o da eleição do novo líder da comunidade
(realizada em outubro de 2011) e tomando como chave a noção de que a vida política é feita de
encenações rituais, observamos as relações entre os indivíduos como “pessoas sociais”, como definiu
Leach (1996:74). Levando em conta que “o dito é também o feito” (Peirano, 2002:11), atitudes, gestos e
falas de eleitores e candidatos podem ser tomadas como símbolos que nos ajudam a entender o
significado etnográfico da política

“Hoje é um dia muito importante pra gente. Na reunião passada eu pedir que várias chapas fossem
apresentadas, mesmo que só haja uma chapa única nós não vamos burlar o regulamento, vamos fazer
todos os procedimentos, vai ter a comissão eleitoral e vai ter o “sim” e o “não” se concorda com a chapa
ou não que foi apresentada. Nós temos o total de cem associados um quinto tem que aprovar, se não for
aprovado vai ter outra chapa, outra eleição. À medida que não for aprovado, os nossos benefícios sociais
na receita federal vão atrasando cada vez mais, então veja bem eu não estou aqui querendo que vocês
votem em mim, eu quero que vocês votem em uma pessoa que faça bem e que vá procurar dar o bem,
então veja bem a gente tem que se unir por que eu quero me unir a vocês. SOU PARTE DE VOCÊS,
SOU IGUAL A VOCÊS, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos uma comunidade e dentro da
comunidade a igualdade é que tem que prevalecer e ninguém é mais do que ninguém”. (Fala do
candidato único para liderança da associação da comunidade)

É importante ressaltar que neste trabalho não limitamos a visão de política ao funcionamento de
instituições sociais – parlamentos, partidos, eleições e diplomacia, mas a concepção de política aqui
tomada corrobora com a perspectiva de Barnes (1987:160) que política são aqueles processos através
dos quais indivíduos e grupos tentam mobilizar apoio para seus vários objetivos e, nesse sentido,
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influenciar as atitudes e ações dos seus seguidores. De forma inusitada, um dos agentes sociais
finalizando sua entrevista,  e parecendo corroborar a perspectiva acima, ressaltou:

“Tudo na vida é política, como bem sabemos como o próprio Foucault falou tudo é uma relação de poder,
quando você quer dominar algo, você vai lá na frente promete, as pessoas são carentes  quando você
vai na fraqueza das pessoas você consegue alcançá-la,e  é isso, política é isso...”  (Agente Social )

4.Conclusão
No universo da política, os discursos políticos e os agentes sociais que o pronunciam buscam
compreender o que o Bourdieu (1998:11) chama de estratégias coletivas dos grupos ( seus processos de
negociação, mobilização e reconversão) suas afinidades e dissonâncias. Segundo Goldman (2002:194),
“os discursos e argumentos políticos parecem fazer parte de um estoque finito e limitado de enunciados,
que circulam incessantemente entre emissores e receptores que não apenas alternam constantemente
suas posições e perspectivas no processo”. Enfim, os políticos são criticados pelos eleitores por só se
interessarem por seus interesses pessoais, não cumprindo com as promessas, só pensando neles.
Ironicamente, os políticos criticam os eleitores das mesmas coisas. Neste sentido, não podemos perder
de foco que os discursos políticos tentam produzir uma ilusão para seus eleitores, o mais interessante,
de certa forma, é que os agentes sociais estão cientes desta função e capacidade ilusória do mesmo.
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