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Resumo: O objetivo desse trabalho consiste em buscar elementos para pensar a 

cultura política brasileira a partir de um estudo baseado na trajetória de dois 

personagens que tiveram sólida representatividade na história política nacional: 

Chagas Freitas e Tenório Cavalcanti. A proposta tem como foco mostrar o modus 

operandi do universo político que envolveu esses dois personagens destacando os 

códigos culturais, símbolos, discursos, projetos, rituais, estratégias e visões de 

mundo que serviram como meios para a construção de diferentes noções de 

identidade política. Por um lado, a gramática que estruturou o universo político de 

Chagas Freitas tinha como base as relações de clientela, acordos e negociações 

estabelecidas com diversos atores sociais das regiões mais pobres e periféricas da 

antiga capital da República e, mais tarde, do Estado do Rio de Janeiro. Por outro 

lado, o campo político no qual Tenório Cavalcanti buscou espaço foi estruturado, 

sobretudo, pelo código da violência e da dominação carismática como forma de 

fortalecer laços de sociabilidade nessas mesmas áreas. Pretendo colocar em 

diálogo esse fazer político construído através da trajetória desses dois personagens 

com noções teóricas e normativas que conformam o conceito histórico de 

democracia, tais como: populismo, clientelismo, representação, participação, 

inclusão social e esfera pública.  

Palavras-chave: cultura política; história política; campo político do Rio de Janeiro; 
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1. Introdução:  
Chagas Freitas e Tenório Cavalcanti foram dois personagens que 

personificaram culturas políticas distintas. Isso significa que através da análise de 

suas trajetórias, da relação que estabeleceram com os eleitores e com as elites 

políticas de sua época, é possível perceber de que modo encarnaram um conjunto 

de práticas, crenças, valores, rituais e símbolos que conferiram significado ao 

processo político. Portanto, esse não é um trabalho meramente descritivo e 

informativo sobre as histórias de personagens famosos da política. Seguindo a 

concepção apresentada por Rosavallon (2010), a política aqui é entendida como o 

lugar onde se articula o social e sua representação, a matriz simbólica na qual a 

experiência coletiva se enraíza. Nesse sentido, o estudo das culturas políticas está 

intimamente relacionado ao estudo das mentalidades políticas, do comportamento 

eleitoral, perpassa pelas ideologias, pela formação de identidades coletivas, a 

expressão dos conflitos sociais de uma época e também pelos processos que 

geram inclusão e exclusão social. São estes aspectos que procurarei destacar no 

estudo sobre os fenômenos políticos construídos em torno de Chagas Freitas e 

Tenório Cavalcanti.  

 Seguir essa proposta implicou em adotar uma base teórico-metodológica que 

permitisse pensar diversas formas de configuração entre os dois personagens deste 

estudo e o campo político no qual eles se inseriram. Chagas Freitas e Tenório 

Cavalcanti são apresentados e construídos como objetos de pesquisa através de 

um conjunto de elementos formados por discursos políticos, memórias e dados 

eleitorais. As fontes utilizadas aqui são constituídas por artigos acadêmicos, Teses e 

livros. Cabe destacar que a análise sobre Tenório Cavalcanti envolve a minha 

própria Tese de Doutorado (2012).   

O modo de atuação política de Chagas Freitas se caracterizou pela 

representação de interesses localizados em estruturas sindicais-corporativas e em 

determinadas regiões da cidade, como o chamado Sertão Carioca, na Zona Oeste. 

Seus correligionários provinham principalmente da Câmara dos Vereadores e da 

Assembleia Legislativa e representavam um eleitorado cativo, despreocupado com 

a filiação partidária ou preferência ideológica. Chagas Freitas era um mediador, 

pouco se mostrava, porém, negociava acordos e conciliações, evitava o conflito 

aberto e fazia da política uma atividade rotineira. O fenômeno político conhecido 

como chaguismo pode ser traduzido pela grande capacidade de agregar políticos e 
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conciliar interesses comuns através da consolidação de uma máquina política.	 

Autores que estudaram esse fenômeno, como Eli Diniz e Carlos Eduardo Sarmento 

atestam que o chaguismo se expressou através da gramática do clientelismo. 

Tenório Cavalcanti, por sua vez, também construiu a sua política utilizando-se de 

práticas clientelistas, porém, de modo diverso da maneira como Chagas Freitas as 

manejou, haja vista, que a sua imagem pública foi carregada de símbolos e códigos 

usualmente vinculados à expressão de uma liderança carismática. Tenório fazia da 

atividade política uma encenação dramática, usava a retórica, as qualidades de um 

tribuno, valia-se de situações excepcionais para se afirmar perante os seus 

adversários, o conflito aberto e não a diplomacia lhe favorecia.  Elementos como a 

mitologia, a religião, a cultura sertaneja e a violência serviram como base de 

sustentação para esse modo de expressão política.  

Chagas Freitas e Tenório Cavalcanti tiveram em comum o uso de jornais 

como meio de ascensão política. O jornal O Dia foi criado em 1950 por Adhemar de 

Barros, mas foi somente a partir das eleições presidenciais de 1955 que o então 

Deputado Federal Chagas Freitas mostrou a sua capacidade de articulação na 

política carioca ao promover, através deste jornal, a campanha de Adhemar, o que 

lhe rendeu a maior votação dentre os três principais candidatos da época na capital 

federal, em que pese o fato do político paulista ter ficado apenas em terceiro lugar 

naquele pleito. A partir de então, o jornal O Dia passou a ser um dos baluartes da 

política chaguista. Em 1954, Tenório Cavalcanti criou o jornal Luta Democrática que, 

assim como O Dia foi para Chagas Freitas, lhe serviu como base de apoio de sua 

política durante a chamada República de 46. Através desse periódico o deputado, 

oriundo da Baixada Fluminense, investiu fortemente na construção de sua imagem 

pública e na sua capacidade de comunicação com as massas.  

Ao contrário do conhecido conceito da filosofia política moderna sobre os dois 

corpos do rei (KANTOROWICZ, 1998), que indica a cisão entre o corpo físico e 

corpo político do governante, Chagas Freitas e Tenório Cavalcanti tiveram sua 

morte política decretada antes sua morte física. Os políticos precisaram morrer duas 

vezes, pois suas trajetórias encarnaram um lado considerado sombrio da identidade 

política na Velhacap, que historicamente construiu sua identidade com base na 

imagem do cosmopolitismo, do discurso feito para nação para a qual se colocava 

como legítima representante. Suas trajetórias representam uma cultura política 

arraigada no campo político do Rio de Janeiro, capaz de balizar as possibilidades de 
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ação dos atores em sem interior, porém, se colocando como o contraponto, o lado 

avesso dessa identidade nacionalizante.  

 

2. Chagas Freitas e a gramática do clientelismo: 
O conceito de campo político, desenvolvido por Bourdieu (2010), foi utilizado 

por alguns autores brasileiros a fim de definir os espaços construídos na política do 

Rio de Janeiro. Freire e Sarmento (2004) descrevem uma síntese do que seria o 

campo político carioca. Os autores entendem que este campo é marcado 

historicamente pela convivência tensa entre duas esferas. De um lado estaria a 

representação da cidade-capital com as suas questões e plataformas voltadas para 

o debate nacional; de outro, a política representada pelos interesses clientelistas de 

lideranças políticas locais, que se expressava nas áreas mais pobres e periféricas 

da cidade e que se relacionava com o interior do estado. A partir da República de 46 

esta dicotomia começou a ser marcada, de um lado, por políticos cujas 

características principais eram o carisma, a retórica do tribuno e, sobretudo, a 

contestação política e a capacidade de nacionalizar os debates e, de outro lado, 

pelo estilo articulista e negociador de apoios e votos, que procurava evitar o 

combate político. Essas duas esferas que compõem o campo político do Rio de 

Janeiro não são antitéticas, mas sim complementares. Sede das principais 

instituições do poder federal, pelo menos até a criação do estado da Guanabara em 

1960, a dinâmica política da cidade sempre possibilitou a concentração de diversas 

redes locais de patronagem e clientelismo que atuavam através de complexos 

mecanismos de negociação, permitindo acesso aos gordos recursos 

disponibilizados pelo capital político da cidade. Assim, embora houvesse um capital 

simbólico formado por discursos e imagens políticas de repercussão nacional que 

se construíam através de jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão e, apesar 

desse capital simbólico ser capaz de gerar formas de atuação política que 

colocavam a cidade como caixa de ressonância dos principais debates nacionais, a 

cultura política também era sustentada por práticas de base localizada, paroquial e 

através de relações clientelistas. Embora essas duas esferas caracterizem 

essencialmente o campo político da cidade do Rio de Janeiro durante o período 

republicano (capital da República até 1960, estado da Guanabara entre 1960 e 1975 

e capital do estado do Rio de Janeiro após 1975), o clientelismo, a coesão política, a 
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formação de redes de negociação entre os poderes públicos e lideranças políticas 

locais, são elementos comumente identificados também com o interior do estado. 

Chagas Freitas operava dentro da dinâmica do campo político do Rio de 

Janeiro, tornando-se representante simbólico da lógica clientelista. Sarmento (2008) 

chama atenção para a maneira como Chagas Freitas constitui-se como 

representante de um modus operandi que estruturou as formas organizativas e 

operacionais do campo político da cidade, conferindo-lhe identidade. O autor 

concebe o clientelismo como um sistema político que funciona através de uma 

dinâmica autônoma e que, por isso, não está intrinsecamente vinculado a uma 

interpretação macroestrutural sobre o processo de modernização das sociedades. 

Ou seja, o clientelismo não deve ser entendido como uma fase transitória de um 

processo teleológico que caminha rumo à democracia, mas como parte integrante 

de uma cultura política. 

 Para fortalecer a legenda do Partido Social Progressista (PSP) na capital 

federal, Adhemar de Barros – conhecido político que viria a disputar as eleições 

presidenciais de 1955 - e Chagas Freitas compraram o jornal A Notícia, em 1950, e 

no mesmo ano criaram O Dia, jornais que se consagraram associando o caráter 

popular e sensacionalista ao mundo da política. Chagas Freitas assumiu o controle 

editorial de ambos os jornais, mas, investiu maciçamente para aumentar a tiragem 

de O Dia, que teve uma intensa penetração nos subúrbios cariocas e na Baixada 

Fluminense, local historicamente caracterizado como periferia da cidade do Rio de 

Janeiro. Neste periódico o político procurava se comunicar com amplos setores 

socais, tanto das camadas médias - com destaque para o funcionalismo público e 

os aposentados - como das classes populares urbanas. Apesar de apontar os 

problemas ligados a esses segmentos sociais, Chagas Freitas não apontava 

diretamente os culpados. Esse estilo já evidenciava um dos pilares de sua política, 

que consistia em não criar inimigos políticos. Assim, adotou um padrão discursivo 

que persistiria por um longo tempo.  

 Nas eleições de 1954, Chagas Freitas foi eleito deputado federal pelo PSP 

com apenas 11.250 votos. A primeira eleição após o suicídio de Getúlio Vargas 

levou os eleitores a se situarem de forma clara no contexto de defesas e ataques 

em torno do legado varguista. Assim, naquele ano, o debate político no Distrito 

Federal estava polarizado entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), partido da 

situação, e a União Democrática Nacional (UDN), de oposição. Os dois partidos 
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concentraram 70% dos votos válidos direcionados aos representantes eleitos nas 

eleições cariocas para a Câmara dos Deputados. Carlos Lacerda, da UDN e Lutero 

Vargas, do PTB, foram, com folga, os candidatos mais votados1 (SARMENTO, 

2008, p.49). Nas eleições para o Senado, o debate político polarizado também 

definiu a composição dos representantes cariocas. No entanto, o mesmo não 

ocorreu nas eleições para a Câmara Municipal, que teve uma composição bem 

diferente. Dentre os vereadores eleitos naquele pleito apenas 36% pertenciam aos 

quadros da UDN e do PTB, o restante estava espalhado entre diversas legendas: O 

Partido Social Democrático (PSD), com 14%; o PSP, com 12%; o Partido 

Republicano (PR), com 6%; e o Partido Democrata Cristão (PDC), também com 6%. 

Vale destacar que as pequenas agremiações partidárias, como as duas últimas 

mencionadas, representaram 28% do total, um número bastante significativo. A 

distinção do perfil de representação encontrado na Câmara dos Deputados em 

relação à Câmara Municipal indicava uma clivagem fundamental para se 

compreender a política carioca daquele período. O mosaico de legendas partidárias 

que compuseram o Legislativo Municipal mostrava a eficácia dos políticos de base 

eleitoral localizada, haja vista que eles se voltavam para questões pontuais e 

específicas de cada território. Já as eleições para deputado federal indicavam o 

contrário, pois prevalecia a polarização sobre temas nacionais que abarcava um 

eleitorado mais amplo e difícil de ser especificado em bases territoriais. Portanto, os 

elementos associados à tensão nacional-local, característica da vida política 

carioca, se fizeram representar nestas duas instituições políticas. 

 A existência dessas diferenças de posicionamento político nas eleições de 

1954 deu margem para dobradinhas dentro de diversas legendas partidárias. 

Candidatos a deputado federal, com um discurso em tom nacionalizante, se 

associavam a candidatos a vereador, com discursos voltados para a resolução de 

problemas de comunidades específicas. No PSP essa manobra política foi bastante 

eficaz, já que o discurso ideológico populista tinha contornos imprecisos e voltado 

para diversos segmentos sociais e isso facilitava a sua adaptação ao discurso dos 

políticos de base eleitoral localizada. A partir desse exemplo é possível observar 

que a dinâmica de funcionamento do campo político carioca, ao contrário de 

expressar um comportamento político não reflexivo ou não compreendido pelos 

																																																													
1	Carlos Lacerda obteve 159.707 votos, enquanto que Lutero Vargas conseguiu 120.913 sufrágios. 	
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políticos, era claramente percebida por eles, que se aproveitavam dela para fins 

eleitorais. 

 Ao iniciar o seu primeiro mandato como deputado federal, em 1955, Chagas 

Freitas adotou um perfil de articulador. Sem possuir as qualidades de um orador e 

de baixo carisma, não investiu na esfera do tribuno e na retórica como forma de se 

relacionar com os seus pares e com a opinião pública. Ao longo de sua carreira, 

Chagas Freitas aprimorou as suas habilidades para tarefas de negociação. Assim, 

seu capital político foi construído em torno de instrumentos básicos de mediação 

com outros políticos. Valendo-se do seu status como peça chave na estrutura 

organizacional do PSP carioca e homem de confiança de Adhemar de Barros, 

conseguiu ser indicado pela liderança do partido na Câmara dos Deputados para 

integrar a Comissão de Constituição e Justiça. Esta é uma das comissões de maior 

importância para o funcionamento do Congresso Nacional, pois é responsável pela 

análise e avaliação dos projetos apresentados pelos deputados antes de sua 

votação em plenário. Os políticos que fazem parte dessa comissão necessitam de 

uma boa capacidade de diálogo e mediação, justamente pelo fato dela representar 

um ponto de convergência do trabalho parlamentar e estar em constante contato 

com o Poder Executivo. Chagas utilizou-se de sua influência na Comissão de 

Constituição e Justiça para convencer alguns deputados de que se eles repartissem 

os louros da vitória na divulgação de seus projetos aprovados, em troca ele lhes 

garantiria o bom trâmite de tais projetos nesta comissão. Além da Comissão de 

Constituição e Justiça, Chagas Freitas foi suplente nas comissões permanentes de 

Serviço Público e Legislação Social. Ao ocupar esses espaços, o político carioca 

pretendia posicionar-se no centro decisório de matérias que incidiam diretamente na 

vida de pequenos e médios funcionários públicos do Distrito Federal, segmento este 

que compunha seu eleitorado em potencial. A estratégia exigia que Chagas Freitas 

estivesse constantemente a par das principais conquistas decorrentes da aprovação 

de projetos elaborados dentro dessas comissões para associar-se a elas e colocar-

se como corresponsável pelo sucesso das medidas. 

 Visando reforçar a sua estrutura eleitoral para as eleições de 1958, Chagas 

Freitas começou a fazer contatos frequentes com as principais lideranças setoriais 

de seu partido. Nesta campanha procurou aproximar-se de políticos que tinham 

efetivo controle sobre bases localizadas, coesas e de expressão paroquial. 

Reconhecendo a importância de cada um desses políticos sobre um significativo 
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contingente de eleitores, Chagas começou a esboçar a construção de uma rede de 

inter-relações que vinculava os interesses específicos de cada liderança local a um 

projeto mais amplo que dava um sentido de conjunto a essa rede e, assim, fazia 

circular o seu capital político. Para que essa rede funcionasse, O Dia e A Notícia 

tiveram um papel fundamental. Durante o período da campanha eleitoral, Chagas 

Freitas anunciou ao público as suas boas relações com candidatos a vereador 

bastante populares em suas áreas de atuação. Em troca pela boa receptividade que 

estes lhe davam em seus territórios, Chagas lhes concedia espaços nos jornais. O 

candidato Nelson José Salim, por exemplo, assinava uma coluna semanal tratando 

dos problemas do funcionalismo público e aproveitava este espaço para promover 

encontros com diversos segmentos profissionais, como garçons, porteiros e 

bancários. Também era frequente a divulgação de notícias relatando a presença de 

Chagas Freitas junto a outros candidatos em ocasiões festivas, como cerimônias 

religiosas e jogos de futebol. Ao conseguir interagir com públicos específicos 

através de suas articulações com políticos locais e, ao mesmo tempo, atingir um 

público maior e mais diversificado através de seus jornais, Chagas conseguiu, nas 

eleições de 1958, encarnar o personagem popular, que nunca havia sido. Assim, foi 

eleito o segundo deputado federal mais votado da capital, com quase 95 mil votos, 

ficando atrás apenas do popular Carlos Lacerda, que obteve um pouco mais de 143 

mil votos. De 1954 para 1958 a votação de Chagas Freitas aumentou em torno de 

840%. 

Deste momento em diante, os pilares do chaguismo na política do Rio de 

Janeiro já estavam claramente definidos. Três características básicas determinaram 

a construção de seu capital político. Em primeiro lugar, cabe destacar a importância 

que o político carioca dava às articulações feitas nas esferas decisórias de seu 

partido e dentro da Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, como um bom 

discípulo de Adhemar de Barros, Chagas entendeu perfeitamente o modo de 

atuação que consistia em sustentar uma rede de inter-relações estabelecidas com 

lideranças locais. Finalmente, fruto também da relação com Adhemar de Barros, a 

utilização da imprensa escrita lhe permitiu perceber os mecanismos capazes de 

mobilizar o imaginário político das massas urbanas, garantindo-lhe uma imagem 

popular. No entanto, Chagas Freitas perdeu espaço no campo político do Rio de 

Janeiro sempre que o debate político local se polarizou e radicalizou em torno de 

temas nacionais. Foi exatamente isso o que ocorreu nas primeiras eleições para o 
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novo estado da Guanabara, quando Carlos Lacerda e Sérgio Magalhães 

protagonizaram os debates sobre o espaço que a cidade-estado passaria a ter no 

cenário político nacional. A polarização e a radicalização do debate político em torno 

de temas nacionais tornou o eleitorado mais engajado. Consequentemente, o estilo 

de caráter mais local e sustentado pelas redes de clientela se enfraqueceu e 

motivou menos o eleitor. A partir de 1961, Chagas Freitas, já desgastado junto à 

direção nacional do PSP, começou a se aproximar do PSD, partido formado por 

políticos que também se caracterizavam pela habilidade articuladora e pela atuação 

localizada. Chagas encontrou no PSD uma boa possibilidade de garantir a sua 

recondução a Câmara dos Deputados e a manutenção de sua rede de apoios. 

Porém, a situação política do país nos anos que antecederam o Golpe Militar 

de 1964 continuou não favorecendo a ascensão de uma liderança articulista como 

Chagas Freitas. Nas eleições de 1962, para a Câmara dos Deputados, Leonel 

Brizola, candidato pelo PTB, se destacou como a encarnação do antilacerdismo. 

Brizola orientou o seu discurso para temas nacionais, sobretudo em relação à 

defesa das reformas de base. Ao final do pleito, Brizola obteve quase 270 mil votos, 

recorde nas eleições legislativas. Isso rendeu à Aliança Socialista Trabalhista 

(formada por PTB e PSB) a maior bancada da Guanabara. Em contrapartida, a 

UDN, levada por Brizola para o conflito oposicionista sobre os temas nacionais, 

conquistou a segunda maior bancada. Nesse confronto Chagas se enfraqueceu 

ainda mais, apesar de ter sido o candidato mais votado da Frente Popular (formada 

por PSD, PST, PTR e PTN). Seu antigo grupo se dispersou entre partidos de menor 

expressão. Mas, até o Golpe Militar o campo político se polarizou entre esquerda e 

direita e fechou o espaço para questões mais locais e de caráter clientelista.  

Chagas Freitas foi a outra face da cultura política do Rio de Janeiro, 

identificada ao longo de dois séculos como um espaço representativo da 

nacionalidade, sendo a própria expressão das grandes questões de interesse do 

país. Esta cultura política se norteou pelo cosmopolitismo - reafirmando o caráter 

nacional da cidade - e negou tudo aquilo que se remete ao espaço mais local e 

provinciano e que é expressado pelo estilo clientelista e patrimonial. Portanto, 

Chagas Freitas foi a expressão de um fenômeno social e político não assumido 

publicamente, embora, bastante representativo dentro do campo político do Rio de 

Janeiro. 
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Conforme atesta o estudo de Diniz (1983), Chagas Freitas só voltou à cena 

durante a ditadura como governador, nos períodos 1971-1975 e 1979-1983, quando 

foi eleito pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) com o voto indireto da 

Assembleia Legislativa. Durante o período da Ditadura Militar o sistema político era 

bipartidário, o MDB era a oposição a Aliança Renovadora Nacional (ARENA). No 

âmbito nacional o MDB tinha uma postura diversa daquela constituída no Rio de 

Janeiro. Sobre questões nacionais o partido oposicionista procurava se legitimar 

privilegiando uma imagem combativa à situacionista ARENA, porém, no âmbito 

estadual o partido foi se consolidando através da reprodução de uma forte máquina 

clientelista. Em 1970, quando foi eleito governador do estado Guanabara pelo MDB, 

Chagas Freitas construiu um estilo negociador de apoios e votos, expondo-se o 

mínimo possível ao crivo da opinião pública. Obviamente esse estilo não combativo 

de fazer política foi favorecido pelo fechamento progressivo do sistema político 

levado adiante pelo regime militar. A rede de clientela liderada por Chagas Freitas 

era composta por um grupo de políticos cuja representação se consolidou, 

sobretudo, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, embora, seu 

significativo peso na Câmara dos Deputados tenha se tornado um dos elementos 

fundamentais de barganha política com o diretório nacional do MDB. 

Após a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, em 

1975, a representatividade do grupo encabeçado por Chagas freitas se fortaleceu 

ainda mais, tendo inclusive sufocado no interior do estado o grupo dos chamados 

amaralistas – outra facção do MDB - que girava em torno do ex-governador e 

interventor federal do estado do Rio de Janeiro, Amaral Peixoto. A partir desse 

momento a máquina política chaguista passou a atingir um eleitorado de perfil rural, 

além daquele de perfil mais urbano, que já controlava desde o período anterior ao 

regime militar. Essa ampliação das bases eleitorais da máquina política para todo o 

estado do Rio de Janeiro teria sido fundamental para que Chagas Freitas fosse 

novamente eleito governador pela Assembleia Legislativa nas eleições de 1978. 

O grupo formado em torno de Chagas Freitas continuou usando o jornal O 

Dia como principal porta-voz durante todo o regime militar. A deputada estadual 

Sandra Salim, por exemplo, relatava através de sua coluna as visitas que fazia a 

ruas e bairros dos subúrbios cariocas, expondo os seus problemas. O também 

deputado estadual Átila Nunes, de outra forma, dirigia-se ao público umbandista, 

cuja religião tinha forte apelo popular não apenas na cidade do Rio de Janeiro como 
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também na Baixada Fluminense. Diversas religiões e grupos sociais foram 

contemplados pelos parlamentares ligados a Chagas Freitas, como protestantes, 

comerciários, lojistas, balconistas, motoristas de táxis, autônomos, etc. Na lógica de 

funcionamento da máquina chaguista todos eram clientes de todos; a sociedade não 

se apresentava dividida em classes, facções ou grupos políticos; prevalecia a visão 

de conjunto, em que cada um deveria oferecer algo em troca. Os políticos que 

compunham esta máquina ofereciam privilégios de diferentes tipos: acesso a 

empregos; cargos na administração pública; fornecimento de bens materiais (como 

bicas d’água, terras ou dinheiro vivo); e mesmo facilidades através de órgãos 

governamentais (tais como tráfico de influência, isenções fiscais, internações 

hospitalares, policiamento e impunidade). Aos eleitores restava oferecer o voto. Em 

síntese, negociava-se a proteção política através da máquina pública em troca de 

voto. 

A trajetória política dos quadros que compunham o grupo chaguista revelava 

um perfil adequado à montagem da máquina clientelista. A maior parte dos 

chaguistas vinha de famílias tradicionais na política, sobretudo, em áreas 

consideradas de subúrbio ou de favela. Além disso, cada político comandava uma 

base eleitoral bastante concentrada em cada uma dessas áreas. Como exemplo 

pode-se citar a família Alvarenga, que fazia parte da elite política e econômica dos 

bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro desde os fins do século XIX. Ao longo 

desse tempo seus membros, em sua maior parte proprietários de terras e 

profissionais liberais, foram ocupando desde a presidência de clubes sociais ou 

centros comerciais, até diversos cargos públicos, fundamentalmente, de vereador e 

deputado estadual. Outro exemplo foram os irmãos Miécimo da Silva e Daniel Silva, 

além de Alcir Pimenta, que concentraram seus votos, principalmente, no bairro de 

Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Miécimo da Silva ficou 

nacionalmente conhecido como o “vereador das bicas d’água”, pelo fato da 

população associar a sua atuação política à resolução do histórico problema da falta 

d’água na Zona Oeste da cidade. 

 A força do chaguismo durante a ditadura militar estava justamente na 

diversificação das clientelas eleitorais espalhadas por inúmeros territórios e em 

saber congregar diversas vozes voltadas para variados segmentos sociais, 

sobretudo, populares, mas, também, de classe média. Para isso, contribuía um 

sistema político altamente centralizado no Poder Executivo, caracterizado pela 
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quase ausência de competição interpartidária e com severas limitações ao 

desenvolvimento de canais de participação política. Os deputados eram clientes do 

governo, pois recebiam dele todo apoio material. Em troca, os deputados garantiam 

o apoio ao governo no parlamento e, assim, conseguiam manter a lealdade dos 

eleitores transmutada no voto. Apesar do clientelismo chaguista ser favorecido pela 

forma como se delineava a conjuntura política da época, não era dependente de 

uma dada estrutura sócio-econômica, como foi o caso do coronelismo que, para 

existir, dependia da existência de um regime político condicionado por uma estrutura 

rural-oligárquica. Seria preciso apreender o fenômeno clientelista enquanto forma de 

participação política passível de se manifestar em diferentes contextos e assumindo 

formas bastante diferenciadas que podem evidenciar mais claramente tanto as 

relações baseadas na troca direta construída em torno de contatos pessoais entre 

políticos e eleitores fortalecidos através de valores como confiança e a fidelidade, 

como também a representação do conjunto de uma categoria social estruturada por 

discursos políticos com forte apelo simbólico. Chagas Freitas representou essas 

diferentes maneiras do estilo clientelista de fazer política, um modus operandi 

descolado do eixo cosmopolita-nacionalizante, mas que fazia parte da cultura 

política da cidade. Talvez nenhuma outra liderança política de sua época tenha se 

identificado tão claramente com uma prática política orientada pelo realismo, 

sustentada por estratégias eleitorais que entendiam a lógica clientelista da atuação 

política.  

 

3. Tenório Cavalcanti e a gramática do carisma: 

A exposição permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (ALERJ), assim se refere às principais características da memória e da 

tradição política carioca e fluminense:  

 
Com a decretação da fusão dos estados do Rio de Janeiro e da 

Guanabara, em 1º de Julho de 1974, concretizava-se uma proposta que por 

décadas estivera presente nos principais espaços de discussão política. 

Mais do que a união de duas unidades federativas, a fusão promovia o 

amálgama de duas culturas políticas formadas a partir de matrizes e 

referenciais distintos que sempre haviam relutado em se pensar como 

elementos integrados. Com seus pontos de contato e suas diferenças, as 

trajetórias políticas da cidade e do estado do Rio de Janeiro haviam 
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estabelecido um legado que fundamentava as formas distintas de liderança 

e de atuação políticas. Desde o período imperial, quando a cafeicultura da 

província fluminense propiciou condições para a estabilidade e o fausto da 

Corte no Rio de Janeiro, os itinerários percorridos pelas principais 

lideranças políticas das duas regiões evidenciavam tensões entre duas 

esferas políticas. Se tradicionalmente a cidade do Rio de Janeiro se 

posicionava como a arena cosmopolita no debate político nacional, a “Velha 

Província” apresentava maior coesão de suas forças políticas e maior 

equilíbrio em sua integração territorial. Entre as figuras emblemáticas como 

Carlos Lacerda, Tenório Cavalcanti, Chagas Freitas e Amaral Peixoto, 

cariocas e fluminenses construíram sua memória política e tiveram de 

formar as bases identitárias do novo estado do Rio de Janeiro. (ALERJ)2 

 

Ao contrário de Carlos Lacerda, Chagas Freitas e Amaral Peixoto que, além 

de parlamentares, foram governadores, Tenório Cavalcanti nunca ocupou um cargo 

no Poder Executivo. Atentar para essa diferença é importante, pois a atuação num 

cargo executivo muda o padrão de atuação de um político e marca a sua imagem 

pública ao incorporar uma prática e uma simbologia com significados distintos. 

Chagas Freitas representou a face oculta da política metropolitana, pois 

personificava tudo aquilo que era contrário a sua identidade. Assim, o 

cosmopolitismo, a polarização em torno de temas nacionais e, sobretudo, a noção 

de “capitalidade”, temas próprios do virtuosismo da cidade do Rio de Janeiro, não 

combinavam com as práticas clientelistas. Chagas utilizou práticas clientelistas de 

modo similar a Amaral Peixoto para penetrar nas zonas periféricas da capital e, 

mais tarde, atingir o interior do estado do Rio de Janeiro. Portanto, o chaguismo se 

movimentou do centro para a periferia.  

A atuação de Tenório Cavalcanti no campo político se firmou 

fundamentalmente, em espaços de fronteira: Duque de Caxias, a Baixada 

Fluminense, as favelas, o Sertão Carioca. Nesse sentido, a sua identidade política 

também colocava a noção de capitalidade e a cidade cosmopolita como o outro. 

Pode-se dizer que o Tenório representava o sertão da metrópole. Para conquistar 

espaço no campo político do Rio de Janeiro ele tentou levar as representações 

simbólicas desses espaços fronteiriços para o centro do debate político. Esse 

movimento ficou mais claramente evidenciado durante as primeiras eleições para o 

																																																													
2	A exposição recebe o título de “Palácio Tiradentes: lugar de memória do Parlamento Brasileiro”.	
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governo do estado da Guanabara, em 1960, porém, não se limitou a esse período. 

Nesse sentido, Tenório realizou o movimento inverso ao de Chagas Freitas, indo da 

periferia para o centro. Portanto, a tônica de sua trajetória foi marcada por uma 

tentativa de colonização simbólica do centro pela periferia.  

As categorias centro e periferia são mais do que espaços geográficos, pois 

representam construções imaginárias do eu e do outro e assim, traduzem certas 

noções de identidade. Cabe ressaltar que o clientelismo também opera com eficácia 

na análise do fenômeno político expressado por Tenório Cavalcanti, mas não é 

suficiente para explicar todos os elementos que conformam este fenômeno. Tenório 

também utilizou as práticas clientelistas, porém, de modo diverso da maneira como 

Chagas Freitas as manejou, haja vista que o deputado de Caxias foi membro do 

principal partido de oposição ao governo até 1960 - a UDN - e, assim, atuou de 

forma marginal à máquina política sustentada pelo Poder Executivo. 

A mitologia política construída em torno de Tenório Cavalcanti remete-se à 

lembrança de suas origens e de sua trajetória. O próprio Tenório, fosse da tribuna 

do parlamento ou nas páginas de seu jornal, narrou inúmeras vezes a sua saga 

pessoal como forma de afirmação política. É o caso de uma memória que começou 

a se firmar ainda em vida. Dessa forma, o político ligava a construção de seu 

passado como migrante do sertão nordestino aos anseios e valores populares 

compartilhados pela população da Baixada Fluminense, também formada, a partir 

dos anos 1940, por um contingente cada vez maior de migrantes oriundos da região 

nordeste do país. Essa forma de construção da própria identidade ajudou Tenório a 

difundir a sua imagem pública como herói salvador.  

 O deputado fluminense costumava usar sua autoimagem, construída em 

torno de sua história de vida, para se colocar como um político capaz de atender as 

demandas populares. Algumas colunas publicadas no Luta Democrática retratavam 

a imagem de um justiceiro3 que era capaz de resolver os conflitos sociais usando a 

violência como uma forma de combater os grupos que ele usualmente apontava 

como sendo os exploradores do povo, ou seja, grupos políticos e econômicos das 

elites, constantemente envolvidos em conspirações secretas, cujo objetivo era 

																																																													
3 Para reforçar essa imagem pública de justiceiro, Tenório Cavalcanti costumava se apresentar 
vestindo uma capa preta que encobria sua metralhadora apelidada de Lurdinha. Estes dois adereços 
conformaram uma estética política que identificava o deputado caxiense como um ícone da violência 
na política da Baixada Fluminense. 



15	
	

roubar o dinheiro público para o seu próprio favorecimento pessoal4. Esse era um 

discurso muito comum no jornal, representava um padrão narrativo que expressava 

o mundo da política. Esses discursos também enfatizavam a ideia que a política é 

um lugar para sacrifícios, sendo menos importante estabelecer acordos a arranjos 

com os seus pares. Esses aspectos contribuíram para que Tenório Cavalcanti 

pudesse construir um mito em torno de si baseado em histórias heróicas, lendárias 

e de forte apelo popular. A construção de sua imagem pública como liderança 

carismática sugere que o político se cercava por uma dimensão simbólica com um 

fortíssimo poder de adesão. A sua própria trajetória se confundia com um sistema 

de valores que representava a vida social e uma determinada moral coletiva.	Sem 

dúvida a imagem pública de Tenório - como a de qualquer outro político popular - 

necessitava de uma semântica própria que estabelecesse sua relação direta com as 

massas. As campanhas eleitorais criadas nos regimes democráticos do mundo 

inteiro exploram a fundo essa relação direta entre o político e as massas. Analisar a 

forma como essa relação é percebida pelo público, seus sentidos, suas linguagens 

e os códigos culturais acionados através dela é um exercício para se compreender 

melhor a cultura política. 

Soares (1993) ressalta a importância da eficácia comunicativa dos símbolos 

na interpretação do processo político. O autor entende que categorias como a 

morte, o sacrifício, o sofrimento e a tragédia acionam a memória humana e servem 

como referência para a construção de valores capazes de circunscrever espaços de 

investimento afetivo.	 O autor chama atenção para o caráter dramático que é 

conferido à política. A narrativa sacrificial funciona como uma mediação que permite 

que o espaço público e a solidariedade social nele presente revivam através dos 

símbolos carismáticos encarnados pelo trágico e pelo heróico. Este é um paradigma 

cultural bastante comum.	 A violência foi, sem dúvida, o elemento chave para a 

mediação exercida pela linguagem sacrificial capaz de conferir significado para a 

população que cultuava a estética política construída sobre Tenório Cavalcanti. A 

imagem de Tenório como um político justiceiro que defendia os interesses do povo 

era constantemente ratificada pelo seu jornal, criando assim uma certa politização 

da violência por uma chave positiva. As 47 cicatrizes de bala que ostentava no seu 

																																																													
4 Sobre o significado mítico da conspiração política como forma de motivar e integrar os atores no 
interior do campo político ver: GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. Tradução de Maria 
Lucia Machado. São Paulo, Companhia das Letras, 1987. 
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corpo – fruto dos atentados que teria sofrido - conformava a sua estética baseada 

numa política de confronto. O imaginário político da época ainda era alimentado 

com a lenda amplamente divulgada de que ele tinha corpo fechado. Não faltaram 

histórias de provação em sua vida para reforçar essa lenda.	 A adesão a esse 

conjunto de significados ligados ao sacrifício expressado através da violência se 

traduziu não apenas em votos, mas em manifestações públicas de reverência, de 

respeito, de admiração e de medo. São significados que foram compartilhados pela 

população, concedendo a Tenório Cavalcanti uma segunda natureza. O seu mito 

político seria sustentado por um poder quase mágico, milagroso, se assemelhando 

à narrativa dos reis taumaturgos descrita por Bloch (2005), para quem o caráter 

sobrenatural do poder político - que por longo tempo foi atribuído ao poder régio - 

era um importante mecanismo de legitimação.  

O jornal Luta Democrática mostrava a imagem de Tenório Cavalcanti a partir 

de histórias de provação e de desafio a morte; a imagem de um herói capaz de 

sacrificar a sua vida em prol do coletivo e na luta pelos oprimidos. O slogan do jornal 

já retratava isso: “Um jornal de luta feito por homens que lutam pelos que não 

podem lutar”. O jornal também publicava diariamente durante os seus primeiros 

meses de circulação a história em quadrinhos “Vida, Paixão e Drama de Tenório”, 

que contava a cronologia, narrada em versos, dos duelos e emboscadas em que 

Tenório se envolveu. Além disso, várias propagandas políticas enfatizavam as 

características de um salvador: “O povo vê em Tenório o seu filho amado e temido, 

o vingador, o que faz, com soberba audácia, o que eles, homens do povo, não 

ousam nem têm condições de fazer.” (LUTA DEMOCRÁTICA, 11/09/1962, p.5).	No 

jornal e na tribuna do parlamento há uma série de narrativas parecidas revestidas 

por essa linguagem do sacrifício e do desafio a morte. 

Ao manejar esse capital político baseado no discurso retórico de um líder 

carismático, o objetivo principal do parlamentar fluminense era popularizar um 

partido tradicionalmente considerado elitista, como era o caso da UDN, e disputar 

espaço com políticos populares dos dois outros partidos que protagonizavam o 

cenário político e eleitoral da época: o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o 

Partido Social Democrático (PSD). Assim, ao reforçar a construção do seu próprio 

mito no jornal, Tenório ganhava legitimidade no campo político do Rio de Janeiro. 

Conforme atesta Portelli (2006: 120-121), não é relevante saber se um mito é uma 

história falsa ou verdadeira, cabe compreender os significados que o formam, os 



17	
	

símbolos e as crenças que ele compreende e que são compartilhados por uma 

cultura. O Jornal Luta Democrática foi fundamental para estabelecer uma nova 

forma de comunicação entre Tenório Cavalcanti e os seus eleitores. Depois que o 

periódico foi criado o raio de atuação política do deputado fluminense passou a 

englobar diversas categorias da população mais pobre, representadas em seções e 

colunas voltadas não apenas para os problemas locais da capital e das cidades do 

interior do estado do Rio de Janeiro - sobretudo, da Baixada Fluminense - mas 

também, destinadas a dar conta das questões políticas que se inseriam no debate 

nacional. O resultado das eleições de 3 outubro de 1954, oito meses após a criação 

do Luta Democrática, expressou claramente a influência do periódico no aumento 

do eleitorado de Tenório Cavalcanti. Neste ano, além de ter sido o deputado federal 

mais votado do Rio de Janeiro, Tenório obteve o maior aumento percentual de votos 

entre todos os candidatos reeleitos.  

No pleito de 1954, o governo do estado do Rio de Janeiro passou das mãos 

de Amaral Peixoto para Miguel Couto Filho. Ambos tinham como base a aliança 

PSD-PTB. A UDN, por outro lado, vinha consolidando cada vez mais a sua 

característica oposicionista. Neste pleito a UDN fluminense elegeu 6 deputados 

federais, o mesmo número de eleitos pelo PSD, seu maior rival no estado. O PTB, 

por sua vez, ficou com 5 do total de 17 cadeiras. A diferença de votos entre Tenório 

Cavalcanti e os outros candidatos udenistas do estado foi bastante significativa. 

Tenório recebeu quase o dobro do número de votos de Prado Kelly, que havia sido 

o candidato udenista derrotado por Amaral Peixoto nas eleições de 1950 para o 

governo do estado do Rio de Janeiro. Prado Kelly também era um dos principais 

representantes da oposição a Getúlio Vargas no estado fluminense, sendo um dos 

fundadores da UDN. Nas eleições de 1945, para a Assembleia Nacional 

Constituinte, foi o candidato mais votado do partido no estado Rio de Janeiro. 

Durante o mandato se tornou líder da bancada udenista do estado e em 1948 foi 

eleito presidente nacional da UDN. Portanto, ao longo desses anos, Prado Kelly 

teve uma sólida base política em seu apoio. Esses fatos servem para evidenciar que 

a ascensão política de Tenório Cavalcanti esteve intrinsecamente associada à 

criação do jornal Luta Democrática, o periódico foi fundamental para a consolidação 

do seu capital político.  

Durante o segundo mandato de Getúlio Vargas, O Luta Democrática e os 

udenistas se pautavam pela crítica ferrenha ao Governo e à figura do Presidente. 
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No fim do segundo governo Vargas, quando a ala mais radical da UDN tomou 

posições mais conservadoras, Tenório seguiu este rumo provavelmente em apoio 

não apenas a UDN fluminense, mas também a UDN da Guanabara, comandada por 

Carlos Lacerda. Através do Luta Democrática o político de Duque de Caxias apoiou 

o golpismo e fez campanha aberta contra o governo. No entanto, o jornal de Tenório 

também se caracterizava por adotar uma linguagem popular. No editorial, escrito 

pelo parlamentar e em diversas colunas escritas por políticos de sua base aliada, 

era construído um discurso contra as elites. Inicialmente, o antielitismo propagado 

pelo Luta Democrática era rejeitado dentro da UDN justamente porque os grupos 

predominantes do partido acreditavam que todo discurso político popular era 

demagógico, dominado por lideranças carismáticas que se encontravam no PTB de 

Getúlio Vargas. Mas foi justamente tentando se apropriar desse capital político 

adversário que Tenório Cavalcanti procurou se afirmar. O parlamentar fluminense 

não conseguiria ascender como uma liderança política local e nacional se não 

recebesse o apoio de seu partido, porém, se os seus discursos políticos não o 

identificassem de alguma maneira com o seu eleitorado ele não poderia atingir altos 

índices de votação. Tenório era uma liderança popular sustentada pelo voto numa 

democracia recém-inaugurada. Sua base eleitoral era formada, grosso modo, pela 

população pobre de Caxias e dos demais municípios fluminenses. Portanto, o 

elitismo udenista em nada lhe favorecia. Não podia abrir mão de discursar para seus 

eleitores, por mais que tentasse reproduzir em seu jornal os valores e o ideário do 

partido da oposição. 

 Como observa Moacir Palmeira (1990), mais do que uma escolha individual o 

voto tem um significado de adesão. Nesse sentido, pesa a declaração pública 

antecipada do voto. A adesão é um processo que vai comprometendo o indivíduo, a 

família ou o grupo social e não se restringe ao ato de votar. Nem mesmo o fato de 

não possuir um título de eleitor é suficiente para afastar alguém do processo 

eleitoral. Segundo Jairo Nicolau (2004, p.46), as eleições de 1945 foram as 

primeiras da história com significativa participação eleitoral. Teria contribuído para 

isso a atuação da Justiça Eleitoral, responsável pelo alistamento, votação, apuração 

e proclamação dos eleitos. Dessa forma, o comparecimento às urnas ultrapassou a 

taxa de 10% da população total, colocando o Brasil entre as democracias de massa. 

O código eleitoral de 1950 estabelecia que o alistamento ocorria apenas por 

iniciativa do eleitor – acabando com o alistamento ex-officio que obrigava os 
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representantes de órgãos públicos a alistarem seus funcionários. Assim, todo 

cidadão alfabetizado e maior de 18 anos deveria ir até o cartório eleitoral para tirar o 

título de eleitor. Para votar cada eleitor deveria levar às seções eleitorais o título e a 

cédula eleitoral. As cédulas podiam ser confeccionadas pelos partidos ou pelos 

próprios candidatos e distribuídas livremente em época de campanha. Como os 

eleitores não eram obrigados a votar numa única seção havia inúmeras fraudes, 

como a falsificação de títulos ou títulos obtidos ilegalmente, inserindo no processo 

de votação eleitores já falecidos ou com mais de um registro. Desta forma, o 

controle dos partidos e dos candidatos sobre o processo eleitoral era fundamental 

para se ganhar a eleição.  

 Tenório Cavalcanti se constituiu como um candidato peculiar no campo 

político do Rio de Janeiro, haja vista que não havia no interior do estado um 

candidato popular para representar a UDN. Teria sido essa oposição geradora da 

maioria dos conflitos armados envolvendo diretamente o deputado caxiense ou 

indiretamente, através de seus cabos eleitorais. O capital político era disputado a 

bala, assim, a violência passou a estar intrinsecamente associada às campanhas 

eleitorais. O processo de votação certamente contribuiu para essa violência. A 

distribuição das cédulas eleitorais pelos partidos ou candidatos e inclusive pelos 

jornais, abria espaço para que houvesse um controle do voto. O eleitor que fosse 

pego portando uma cédula de um candidato rival podia sofrer coerções. Tenório 

fazia inúmeras denúncias de que a polícia de Caxias, trabalhando para o PSD de 

Amaral Peixoto, prendia e, eventualmente, torturava eleitores e cabos eleitorais da 

UDN. Porém, o parlamentar fluminense também utilizava a coerção sobre grupos 

rivais para tentar monopolizar o processo político através do uso da força física. Se, 

por um lado, estar do lado de Tenório podia ser tornar um risco de vida para os seus 

correligionários, por outro, essa aliança trazia proteção.	 

O político caxiense usava o seu status para disputar capital político com o 

poder público, embora, nunca tenha se aliado à máquina político-administrativa que 

controlava o governo. Diversamente de Amaral Peixoto e Chagas Freitas, que 

contribuíram para afirmar um modus operandi peculiar na política do Rio de Janeiro 

ao mobilizarem máquinas clientelistas gigantescas, o fenômeno político expressado 

por Tenório Cavalcanti é melhor compreendido a partir de práticas sociais 

assistencialistas mediadas por códigos de pertencimento embasados em categorias 

como a amizade e a lealdade. Na análise feita por José Murilo de Carvalho (2005) o 
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conceito de clientelismo deve ser usado para expressar a troca de votos por 

empregos e serviços públicos. Estes são conseguidos indiretamente através de 

pessoas (políticos, funcionários, chefes locais) que estabelecem uma relação de 

troca com o Poder Executivo ou diretamente através da relação deste com a 

população. Portanto, se o Poder Executivo for retirado deste sistema, não seria 

adequado utilizar o conceito de clientelismo. Mário Grynszpan (1990) sustenta que o 

compadrio, o parentesco, a amizade e a patronagem é que formaram as bases das 

redes sociais da política exercida por Tenório Cavalcanti. A capacidade de gerenciar 

a violência fez com que Tenório, aos poucos, fosse criando um verdadeiro exército 

particular formado, em sua maioria, por parentes e amigos vindos de sua terra natal, 

Alagoas. Assim, Tenório podia proporcionar proteção não apenas a figuras 

importantes da elite local como também a inúmeros migrantes nordestinos que 

chegavam na Baixada Fluminense sem trabalho nem terra para morar. Quando 

entrou para a política, Tenório utilizou a sua capacidade de proteção contra a 

violência como mecanismo de barganha. 

 

4. Conclusão: 
O presente estudo teve como objetivo pensar a experiência democrática 

brasileira a partir da interpretação da maneira como Chagas Freitas e Tenório 

Cavalcanti se encaixaram na dinâmica e estruturação do campo político do Rio de 

Janeiro. Entendo que o modo de atuação desses dois personagens serve como fio 

condutor para uma análise crítica a respeito da construção de gramáticas usadas 

para pensar a cultura política e as relações de poder no Brasil. Analisei duas 

gramáticas: o clientelismo e o carisma. O estudo ajudou a revelar como essas 

gramáticas operam na realidade. A pesquisa trouxe algumas conclusões, descrevo-

as a seguir. 

Primeiramente, cabe destacar que não se tem um bom rendimento analítico 

dessas duas gramáticas se interpretamos as relações entre a sociedade e as 

instituições políticas a partir de conceitos duais, sustentados em esferas dicotômicas 

e excludentes. Ou seja, se utilizarmos apenas categorias que colocam em 

contraposição o moderno e o tradicional ou atrasado, a ordem pública e a ordem 

privada, o poder centralizador e o poder local, a representação e a cooptação, a 

formalidade e a informalidade. Esse modo de interpretação sugere que um conceito 

só pode operar adequadamente como chave explicativa da realidade social na 
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ausência daquilo que lhe é oposto. Portanto, a análise crítica a esse modelo 

interpretativo indica que a gramática do clientelismo e do carisma, assim como, o 

código da violência não aparecem apenas no vazio da democracia, não 

representam a ausência dela. Pelo contrário, a pesquisa revelou que essas 

gramáticas operam em conjunto com elementos que consolidaram o sistema 

democrático: como a ampliação do voto, a expressão de demandas sociais na 

esfera pública e a maior participação do papel do Estado no atendimento a essas 

demandas.  

Por fim, é possível concluir que essas duas gramáticas conformam uma 

espécie de unidade contraditória. Ou seja, por um lado, o modus operandi do 

clientelismo, do carisma e da violência na política reforçam relações assimétricas de 

poder e assim contribuem para o engessamento de hierarquias sociais que 

impedem a consolidação da igualdade democrática, por outro lado, essas formas de 

expressão política também contribuem para a consolidação de laços de 

sociabilidade e a formação de identidades coletivas que, ao fim e ao cabo, ajudam a 

construir mecanismos de expressão crítica e de enfrentamento a formas de 

opressão geradas pelo processo de modernização.    
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