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Resumo 

A política no Brasil é pensada como relações de troca que os seus próprios atores 

entendem como legítimas. Mas a troca na política não seria o mesmo que corrupção? 

O que isso nos diz sobre nossas concepções de Estado? O texto discute estas 

questões a partir da política parlamentar. A hipótese de pesquisa é que é preciso 

examinar a questão da corrupção a partir da ideia de que as concepções de direito e 

as categorias que dão sentido à prática política como fazendo parte de um sistema. 

E, em relação à troca, que é preciso fazer a crítica ao suposto de que a corrupção é, 

sempre que presente nas instituições públicas, sinônimo de corrupção. 
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Comentários iniciais 

Todo o argumento deste texto parte da seguinte atitude metodológica: examinar a 

relação entre a política e o direito como fazendo parte de um sistema e retirar daí os 



seus possíveis desdobramentos. 1  Com isso quero dizer que muitas das ações, 

palavras e práticas da política ganham sentido em relação à maneira como o direito 

brasileiro imagina, discorre sobre, elabora, discute e aplica as normas jurídicas, e as 

práticas judiciárias com as quais todo este elaborado sistema de representações 

caminha. E vice-versa. Isso talvez seja verdadeiro para qualquer Estado moderno, 

mas também não seria menos plausível dizer que as diversas tradições, culturas ou 

ideologias2  vão, cada uma a seu jeito, interpretar e, dessa forma, construir esta 

relação. Pretendo argumentar que o traço determinante, no caso brasileiro, é a ideia 

de que o Estado deve construir-se contra a sociedade. 

A ideia de que o Estado se constrói contra a sociedade representa uma violação 

da filosofia política e da filosofia do direito que se constrói a partir de uma teoria da 

política (por exemplo Dworkin (2007), Rawls (1999), Walzer (1983), para citar alguns 

dos mais recentes). Para estas, a relação entre Estado, direito, política e sociedade 

têm como valor determinante a coerência. Aliás, a ideia não é tão nova quanto a 

citação de autores mais recentes faz parecer. Tocqueville já mostrava que a 

democracia estadunidense era a realização, no plano institucional, de uma sociedade 

e uma cultura profundamente democráticas. 3  Seja como for, da perspectiva dos 

autores acima, o direito e o Estado representariam uma maneira de ser, uma 

sociabilidade e uma identidade próprias da sociedade na qual se inserem. E mesmo 

quando a técnica jurídica se distancia da realidade social para bem cumprir o seu 

papel (Thomas, 2011), é somente em relação à coerência — ou 

integridade[integridade] para utilizar o termo de Dworkin (2007) — que a distância faz 

sentido. Em outras palavras, a distância é um domínio derivado da unidade e 

submetido a ela.4 Proponho tomar a filosofia política e a teoria jurídica mais recentes 

como polos comparativas, cuja vantagem para o nosso argumento é a capacidade de 

deixar mais claras as especificidades do nosso próprio sistema (Abreu, 2006a). 

                                                        
1A ideia de sistema faz parte central da tradição antropológica. Vide, por exemplo os comentários de 
Lévi-Strauss à obra de Marcel Mauss (Lévi-Strauss, 1968). Esse me parece também o sentido da 
reformulação que propõe Latour (2006). 

2Para esta apresentação não é preciso fazer distinções maiores entre esses conceitos. 

3Nas palavras de Furet, “L’Amerique lui offre, comme société et comme culture, une démocratie pure. 
Et un gouvernement déduit de cette démocratie pure” (Furet, 1981: 18). 

4Refiro-me principalmente a autores americanos ou franceses. Há alguma relação disso com o ideal da 
autenticidade que podemos encontrar em Taylor (1994). Para um comentário, vide Cooke (1997). 



No caso Brasileiro, vou argumentar que há uma ruptura proposital, um 

estranhamento estratégico entre o polo formado pelo direito e pelo Estado e o polo 

que inclui a política e a sociedade. Não há um plano superior capaz de incorporar a 

unidade. A minha hipótese de pesquisa é que é preciso ver no distanciamento, na 

ruptura, o fenômeno logicamente anterior e, portanto, estruturante de todo o resto. 

As questões não são propriamente novas. Pelo contrário, vários são os autores 

que, se não colocam o problema da mesma forma, lidam com a mesma intuição. Pela 

economia da explicação, vou apontar apenas dois. O primeiro é o trabalho de Da 

Matta (1997), no qual ele aponta para convivência, no Brasil, de duas éticas distintas 

e opostas: uma ética pessoal e uma ética individualista, esta ligada à concepção do 

indivíduo enquanto valor, aquela associada à família e à casa enquanto a 

representação de práticas seguiriam um modelo não-moderno. O segundo é o 

trabalho de Aragão. Em “Mãe preta, tristeza branca” (Aragão, 1991), ele vai apontar 

para uma fratura entre os dois domínios. Segundo ele, “Estamos diante de uma 

sociedade, ou de um sistema social, que historicamente tem provado sua 

incapacidade em produzir uma estruturação das diferenças, e, em corolário, uma 

totalização do social. Justamente porque tem vivido historicamente a separação 

congênita entre domínio (autoridade, direito) e posse (imanência, prática)” (Aragão 

1991: 35). Em ambos e apesar de diferenças importantes, já está presente a ideia de 

que o sistema brasileiro, como quer Aragão, ou o dilema brasileiro, como o chama Da 

Matta, é formado em torno de uma ruptura, de dois domínios que operam segundo 

regras diferentes e, em vários sentidos, opostas entre si. Pretendo aplicar esta intuição 

que, nos autores acima, se conforma em duas teorias da sociedade brasileira que 

perpassam as suas mais diversas manifestações, no domínio específico das 

instituições do Estado. 

A hipótese deste texto é que esta relação de negação, no plano do discurso 

normativo e institucional, das práticas e dos valores que permeiam, constroem sentido 

na nossa sociabilidade, está diretamente relacionada não apenas ao olhar que nós 

temos da corrupção, mas também ao papel da troca dentro do Congresso Nacional. 

A condenação da troca 

Definir a corrupção é tarefa difícil. É um conceito denso que pretende somar a uma 

descrição (a possibilidade de dizer, apontando para o mundo, “isso é corrupção”) um 

julgamento (“a corrupção não é boa”). E, para complicar seu uso, ele também assume, 



incorpora e reproduz a perspectiva do que sejam as boas instituições públicas, ou 

melhor, o plano ideal de como os “funcionários públicos” (tomando este termo de 

maneira suficiente ampla para abarcar também políticos eleitos) deveriam relacionar-

se com aqueles que estão fora da instituição pública. 

Nosso problema, contudo, não é definir corrupção em termos gerais, mas apenas 

relacioná-la com a troca. E o texto de Heidenheimer, chamado “Prespectivas sobre a 

percepção da corrupção” nos leva ao centro da questão. Segundo ele, “A maior parte 

das ações que são consideradas corruptas tanto por aqueles que, dentro do sistema 

político, são responsáveis pela sua aplicação, como pelos críticos externos ao 

sistema, são formas de troca” (Heidenheimer, 1989: 141).5 E, mais adiante, ele afirma 

que irá examinar os tipos de obrigações política a partir do seguinte critério: “A relativa 

prevalência de variedades de comportamento político que são consideradas corruptas 

segundo as normas que a elite ocidental estabelece para o ocupante do cargo público 

e a participação cívica” (Heidenheimer, 1989: 143, grifos nossos).6 

A universalidade da relação que ele estabelece entre troca e corrupção deveria, no 

mínimo, ser objeto de uma certa desconfiança antropológica. Afinal, nós sabemos por 

arte de ofício como as generalizações desse tipo são, geralmente, o resultado de um 

etnocentrismo disfarçado. Elas representam um modo de ver o mundo que é local — 

em que pese o caráter universal que, em interesse próprio, advogam para si (Abreu, 

1996). A única diferença é que, no caso de Heidenheimer, o etnocentrismo é explícito 

Mas o fato é que, no Brasil, aparentemente pelo menos, o nosso senso comum 

também condena a troca quando aplicada às nossas instituições públicas e, 

particularmente, à política. E, atualmente, graças às denúncias de corrupção que 

estão a todo momento atingindo os políticos, vivemos um momento de profunda 

desconfiança onde os vaticínios mais pessimistas sobre o caráter dos nossos homens 

públicos parecem ter ganho ares de verdades sombrias. Seja como for, e para além 

o pessimismo, me proponho a levar adiante a, penso eu, saudável desconfiança 

antropológica de qualquer universalidade que se pretenda vir de elites quaisquer e 

perguntar se a condenação que fazemos da troca tem o mesmo sentido que aquela 

de Heidenheimer expressa acima. 

                                                        
5No original: “Most actions that are considered corrupt by norm enforcers within or critics outside a 
political system are basically varieties of exchange transactions.” . 

6The relative prevalence of varieties of political behavior which are considered corrupt in terms of 
Western elite norms regarding office- holding and civic participation. 



Se a desconfiança é fácil de enunciar, resolvê-la nos põe defronte de um imbróglio 

difícil de articular. Para começar a crítica quer dizer coisas diferentes a partir do lugar 

de onde se fala. E estes lugares expressam discursos muitas vezes contraditórios 

entre si. Vou utilizar aqui uma comparação um tanto esquemática entre três usos mais 

gerais da condenação da troca. Espero assim poder pensar, de maneira muito geral, 

suas diferenças. 

1) No interior do Brasil, por exemplo, diz-se que os eleitores vendem seus votos ou 

que eles são hoje muito traidores; esta crítica toma o modelo da troca como dádiva 

correto, quer dizer, os eleitores votam nos seus candidatos como uma 

contraprestação de todas as prestações anteriores que o candidato lhes teria feito. A 

crítica se incomoda com o fato de que os eleitores deixam os interesses e a 

contingência sobreporem-se à relação, às obrigações e ao dever que a troca lhes 

impõe (Abreu 1993). Ou seja, desta perspectiva o problema não é a troca na política. 

Aliás, a troca é o modelo da relação ideal entre o político e o leitor. O problema é o 

rompimento generalizado com a obrigação da retribuição. Num outro plano, isso 

significa a predominância do interesse individual sobre as obrigações que a relação 

impõe. 

2) Da perspectiva contrária, à distância daquele que está, por exemplo, na 

metrópole, diz-se que o povo não sabe votar, que vota pelos motivos errados, porque 

não vota em ideias, projetos, ideologias e porque reproduz, pelo voto, a oligarquia que 

lhe domina e à qual interessa este estado de coisas. Está aí a condenação da troca 

como uma maneira “errada” de relacionar-se com o político. Ela baseia-se na 

perspectiva de que o domínio político é o domínio da impessoalidade. Mas, 

interessantíssimo de apontar, a perspectiva, digamos, da classe média urbana 

condena a política e os políticos por motivos muito semelhantes àqueles que se usa 

no interior: diz que o problema é que os políticos “só querem saber do seu”, que eles 

não se interessam pelo bem dos outros ou, frase que ouvi muito recentemente de um 

procurador em Brasília, “ninguém mais pensa no coletivo”. Há anos ouço frases como 

essas. Reparem que, novamente, o que está em jogo aqui é a condenação do 

interesse individual. A diferença é que a condenação não se dá mais em nome da 

troca, mas do “interesse comum a todos”, da sociedade, como se estes dois planos 

fossem contraditórios entre si: ou bem o interesse individual ou bem o interesse 

coletivo. O primeiro deturpa, contamina, corrompe o segundo. Assim, quando alguém 

diz “todos os políticos são corruptos” ou “a política no Brasil é corrupta” em muitos 



casos ele está querendo dizer que eles se deixam levar pelos interesses individuais. 

Neste sentido, os políticos estariam violando o seu “dever”. 

De forma muito semelhante, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 

dos Deputados estabelece que é obrigação do deputado “examinar todas as 

proposições submetidas a sua apreciação e voto sob a ótica do interesse público”. O 

interessante é que, embora esta última formulação ecoe o senso comum das classes 

médias, ela a reinterpreta a seu modo e introduz particularidades que são apropriadas 

ao funcionamento do política legislativa. Assim, o problema, da perspectiva de um 

processo por quebra de decoro parlamentar e do direito, é o que significa “interesse 

público”. É uma categoria suficientemente aberta para que nela caiba muita coisa 

diferente, inclusive podendo subverter o sentido que, aparentemente, defende. 

3) Segundo um certo senso comum das ciências sociais no Brasil, a crítica a troca 

assume um caráter mais consistente e se desenvolve a partir de conceitos como 

“coronelismo” ou “clientelismo”. O fato está presente por toda a literatura sobre a 

política brasileira, em que pesem suas imprecisões conceituais (Carvalho, 1997; 

Banck, 1999). Tais conceitos, no fundo, afirmam que nossa política anda atrasada e 

advoga a esperança de que, com o tempo, desenvolvimento, civilização e sorte, 

fenômenos como estes seriam expulsos das nossas instituições. Em outras palavras, 

a oposição aqui entre a modernidade e o atraso. Mas a ideia do que seria uma política 

moderna pode, à brasileira, incorporar, por exemplo, a ideia de que a política deveria 

ser o lugar do interesse coletivo ou que as decisões políticas deveriam ser o resultado 

de uma discussão baseada em ideias e princípios ideológicos. Isso não 

necessariamente representa o que as sociedades “modernas” são (supondo que elas 

servem, mesmo distantes, de modelo a discussão), mas o que imaginamos que elas 

sejam. Mesmo quando, a partir da academia, se aponta para a importância da troca, 

faz-se-o com muita cuidado e parcimônia (como, por exemplo, Kuschnir 2007). 

Em resumo, i) a crítica às relações de troca nq política não é a mesma em todo 

lugar. Ela assume sentidos diferentes a partir de onde se fala e, portanto, não se pode 

assumir que todos concordemos com as mesmas coisas, apesar de utilizarmos 

palavras muito semelhantes; ii) o elogio (caso do primeiro exemplo) e a condenação 

da troca na política (no caso das outras) movimentam outras oposições, como 

interesse & desinteresse, pessoalidade & impessoalidade, modernidade & atraso. 

Estas por sua vez se combinam e são valoradas de maneiras diferentes conforme o 

contexto; iii) tratar a troca como englobada em conceitos como o “clientelismo” (talvez 



o mais importante deles) tem, como resultado para o pensamento, trazer a troca ao 

primeiro plano e esconder sua real importância. Com isso quero dizer que o 

englobamento da troca por outros conceitos traz consigo a condenação moral destas 

práticas, condenação que se faz, geralmente, em nome de um modelo democrático 

que teria no debate de ideias, na consistência da palavra com as ações, na 

racionalidade do discurso, na separação entre público e privado suas linhas de 

gravidade mais importantes. Gostaria apenas de apontar que pesquisas recentes tem 

mostrado que o regime da dádiva não é necessariamente contrária ao Estado 

moderno (como mostra Silva 2014, para o Timor Leste). 

Apesar do seu esquematismo, os três usos permitem ver que, no caso brasileiro, a 

condenação da troca na política é bem diferentes daquilo que defende Heidenheimer. 

Quando este último coloca como parâmetro “normas que a elite ocidental estabelece 

para o ocupante do cargo público e a participação cívica”, ele tem como referência um 

outro modelo de sociedade. Para este modelo, o comportamento dos agentes não é 

estranho ao interesse. Pelo contrário, assume-se que todos vão agir baseados nos 

seus interesses e que isso não apenas é legítimo, como é a “essência” da democracia. 

E o interesse, nesse contexto, serve para estabilizar expectativas. Isso se daria, ainda 

no plano ideal, mais ou menos da seguinte forma: para garantir a maior possibilidade 

de realização dos meus interesses é preciso um mínimo de cooperação, quer dizer, 

todos precisamos concordar, explícita ou tacitamente, com as regras que todos 

devemos seguir. Um desequilíbrio ou violação nas regras pode garantir meu interesse 

mais imediato, mas, no longo prazo, ele introduz a possibilidade de inviabilizá-lo, no 

sentido de que se todos descumprirem as regras, então não é possível ter confiança 

nelas. As normas, portanto, estabelecem os limites à liberdade individual. Um tal 

arranjo seria estável na medida em que as pessoas que aderem as normas veriam, 

na violação, uma ameaça potencial à realização dos seus próprios interesses e 

portanto teriam todo o interesse em coibir aqueles que não as cumprem. Se todos o 

violassem as normas o interesse de todos estaria ameaçado. 

O meu ponto é que só conseguiremos examinar o papel que a troca tem na política 

é preciso realizarmos um duplo movimento. Por um lado, devemos abandonar a 

relação fácil que Heidenheimer estabelece entre elas, para recuperar as teses deste 

autor como a explicitação de uma alteridade, de uma civilização diferente da nossa. 

Por outro, temos de submeter a condenação que fazemos da troca na política à crítica. 



Fazer a crítica da crítica. E, para tanto, é preciso colocá-la dentro de um contexto mais 

amplo, quer dizer, num sistema de relações. 

A importância da troca 

É possível delinear a sentido no qual a troca é importante para a política a partir de 

duas observações distintas mais relacionadas. A primeira é a importância da troca 

para a nossa sociabilidade. Somos uma sociedade para a qual a troca como dádiva 

permeia nossas relações mais próximas, estabelece e estabiliza expectativas entre as 

pessoas, perpassa nossa sociabilidade com estranhos e funda muitos de nossos 

juízos morais. Ela está nas relações que estabelecemos com a família, os amigos, os 

colegas de trabalho, os vizinhos e aqueles que mal conhecemos ou acabamos de 

encontrar. Ela também está presente em situações nas quais ela não é mais do que 

um simulacro, uma aparência. Não é difícil encontrar situações onde as pessoas 

acionam a linguagem da pessoalidade, da familiaridade, da dádiva para resolver 

problemas, estabelecer compromissos ou lidar com a lei. Na maioria destes casos, a 

troca é a linguagem pela qual discute-se o que é certo, movimenta categorias como 

honra, palavra empenhada, amizade, reconhecimento e direitos (para a relação entre 

troca reconhecimento e direito no caso brasileiro, vide Cardoso de Oliveira, 2013). 

Paradoxalmente, em meu entendimento, o fato de ela estar presente em situações 

como esta mostra justamente a sua força em nossa sociedade. 

A segunda observação é a importância da troca na política. Política no Brasil é 

pensada como relações de troca ou, como diria Leal, “(…) em todos esses graus da 

escala política impera, como não podia deixar de ser, o sistema de reciprocidade” 

(Leal, 1948: 26). As minhas pesquisas nos últimos anos mostram a importância da 

troca para a política em geral (Abreu, 1993) e, em particular, para a política 

parlamentar (Abreu, 1996; 1999; 2005). A hipótese deste paper é que, na política 

parlamentar, ela exerce um papel positivo, embora não seja o mesmo que ela tem na 

nossa sociabilidade. Em outras palavras, vou defender que a troca na política tem um 

papel central que não poderia ser reduzido à corrupção e vou defendê-lo não apenas 

contra a “mentalidade das elites ocidentais”, mas também contra as diversas 

percepções que, no Brasil, a condenam. O problema de associar a troca à corrupção 

é transforma aquilo que é central para os próprios agentes, que dá sentido às suas 

práticas cotidianas, serve como uma linguagem, permite a circulação de palavras, 

prestações, acordos, festas, cumprimentos, toques, apoios, mais palavras, etc. em um 



resíduo intratável. Incidentalmente, isso tem como consequência deixar de lado uma 

das grandes teorias da antropologia social, justamente a teoria das trocas. É preciso 

levar a sério o que os próprios atores consideram fundamental para a prática da 

política e, ver aí não sua relação com outro modelo de Estado, mas o seu papel no 

sistema no qual ela faz parte. 

Este conjunto de oposições e lugares (troca legítima & troca como corrupção, 

sociabilidade & instituições públicas, política em geral & política parlamentar) mostra 

o interesse na fórmula original de que o Estado se constrói contra a sociedade. 

Estamos defronte de um conjunto de oposições para as quais não há síntese, 

oposições que vão se desdobrando e ganhando sentidos diversos, mas em todos os 

casos baseadas na negação. Assim, tudo se passa como se a condenação que boa 

parte de nós faz da troca na política negasse a importância que ela tem na 

sociabilidade e dissesse que o campo das instituições públicas tivesse de se construir 

contra justamente aquilo que nos é mais caro e importante: a reciprocidade e as suas 

aplicações, como a hospitalidade, o reconhecimento das vicissitudes e da qualidade 

moral de cada um, o abrigo, a ajuda face ao sofrimento alheio, a cortesia etc. Ou seja, 

a política, segundo esta perspectiva, deveria se construir como uma ruptura em 

relação a nós mesmos. Num outro plano, tudo se passa como se as normas jurídicas 

se construíssem contrariamente à importância da troca e, portanto, em relação à 

individualidade de cada (o que não é o mesmo que interesses individuais), quer dizer, 

em relação ao lugar no mundo, às histórias de vida, aos compromissos da 

sociabilidade, aos carinhos e afetos, e, por sobre tudo isso, impusesse a 

impessoalidade e a universalidade, características “duras” que não levariam a pessoa 

em consideração (coloco tudo isso no condicional, porque as práticas dentro do 

próprio judiciário encontram outros mecanismos para reintroduzi-las). É quase como 

se quiséssemos expulsar das nossas instituições parte daquilo que nos constitui 

enquanto sociedade e civilização. 

Mas, é preciso mostrar, afinal de contas, que papel positivo é este que a troca pode 

exercer na política parlamentar. Vou me restringir ao legislativo. Há diferenças no 

sentido que a troca e as normas jurídicas tem no executivo e no judiciário, mas não 

tenho tempo de tratar do assunto aqui. Seja como for, em relação ao parlamento, é 

preciso mostrar não apenas como a troca movimenta ideias e valores como também 

está ligada à organização social e à atividade por excelência do parlamento que é a 

produção de leis. 



A construção de maiorias 

A hipótese deste texto é que o papel da troca na política está vinculada a uma 

observação geral sobre nossa sociabilidade que, em muitos sentidos, conforma a 

civilização brasileira (se as características do que sejam essa civilização sejam difíceis 

de apontar, o seu uso comparativo é bem intuitivo: simplesmente somos diferentes de 

outros e, portanto, é preciso examinar nossas instituições sob o olhar das nossas 

especificidades). Para tanto, vou partir de trechos de Aragão: 

 

(…) as alianças se fazem e se desfazem ao gosto dos “casuísmos” 

que, na verdade, são contextualizações pontuais de uma tendência mais 

ampla e generalizada — que se nota em todos os grupos formais, no 

Brasil — para um posicionamento ideológico “descompromissado e 

reversível”, ao crivo de uma prática circunstancial e não de uma 

elaboração ideológica, formal e categórica. No caso brasileiro, o 

categórico parece ser justamente o que se produz no processo e não o 

que o gera, orienta e regula ontologicamente.(Aragão, 2015: 296) 

Vive-se mais em torno de estratégias e, mesmo, de táticas (de 

sobrevivência no caso dos mais desamparados socialmente, mendigos, 

pedintes), que de princípios éticos positivos.(Aragão, 2015: 189) 

Apesar de Aragão se referir ao Sertão, muitos conseguiriam facilmente relacionar 

as suas observações com as suas experiências cotidianas. Elas não trazem nenhuma 

novidade naquilo que apontam da nossa sociedade, mas elas permitem equacionar 

este dado etnográfico a uma hipótese mais geral que faz muito sentido para a política 

congressual brasileira. Acredito que o que Aragão chama de “posicionamento 

descompromissado e reversível” não se aplica apenas à ideologia, mas abrange 

também a relação da política com a universalidade da norma. Mas permitam-me 

traduzir tudo isso para o contexto social do Congresso Nacional. 

Institucionalmente, o que o legislativo faz é votar “proposições”. E por proposição 

entenda-se, segundo o regimento interno das duas casas, “toda matéria submetida à 

apreciação do legislativo”. É importante ressaltar que existe uma assimetria entre a 

sua aprovação e a sua rejeição. Há vários mecanismos para a rejeição que não 

envolvem o voto. O exemplo, digamos, “clássico” é a gaveta, e o que não falta no 



legislativo são gavetas. Simplesmente, retira-se a proposição de circulação, quer 

dizer, a sua tramitação pára em algum lugar (o relator ou presidente da comissão, o 

presidente da Câmara ou do Senado, por exemplo, não a colocam em votação). Ora, 

tendo em vista a existência destes mecanismos, salvo casos excepcionalíssimos, os 

atores tem muito poucos incentivos para colocar em votação uma proposição que 

pretendem derrotar. Isso porque, apesar de todas as conversas, acordos e promessas 

há sempre o risco de que a peça não saia conforme o seu roteiro, e apenas um todo 

se expõe a riscos desnecessários. 

Para aprovar uma proposição, ao contrário, não há outra alternativa a não ser votá-

la. Muitas destas proposições, senão as sua maioria, não penas afetam diretamente 

políticas de governo, como a saúde ou a estabilidade econômica, mas também as 

constituem e, portanto, movimentam diretamente o interesse do executivo. É preciso, 

então, construir maiorias com um número suficiente de votos (quórum que varia 

conforme se trate de uma comissão ou do plenário e o tipo de proposição). Mais do 

que isso, o governo precisa construir maiorias com algum grau de consistência e 

constância que, por sua vez, lhe permitam alcançar resultados consistentes nas mais 

diversas proposições, quer dizer, resultados que caminhem todos, na medida do 

possível, em determinada direção. A fórmula é um tanto abstrata porque com ela eu 

quero abranger diversos contextos diferentes que não são redutíveis a uma unidade 

qualquer: aprovação das contas do executivo, votação para o cargo de ministro do 

Supremo Tribunal Federal, manutenção de medidas provisórias, mudanças 

constitucionais, aumento de despesas, alteração das políticas setoriais, modificação 

na organização do Estado, a relação com estados e municípios etc. 

O papel positivo e central que a troca tem no legislativo é justamente o de criar 

maiorias, fazer com que os parlamentares andem juntos, caminhem numa mesma 

direção. Mas isso traz profundas consequências. O ponto principal é a descrença na 

capacidade que a norma jurídica (as regras de processo legislativo), os partidos 

políticos, o interesse (como capaz de estabilizar expectativas), a ideologia (como o 

debate de ideias baseadas em maneiras de ver o mundo diferentes) ou o consenso 

racional construído a partir de uma razão comunicativa (como propõe Habermas 1996) 

teriam de construir maiorias estáveis. Está-se quase em uma imagem hobbesiana do 

homem, segundo o qual, deixado à sua própria sorte, o indivíduo não tem limites para 

conseguir o que deseja. Há a necessidade de juntar ao interesse que se coloca no 

plano individual um, digamos assim, cimento simbólico capaz de construir um lugar 



coletivo, por mais fugaz que ele seja e por mais que, no limite, componham-no apenas 

do um e do outro. Desta perspectiva, a troca serve para controlar o indivíduo, em dois 

sentidos: (i) ao estabelecer a necessidade da contraprestação com toda a cerimônia, 

rituais, demonstrações de amizade, a imprescindibilidade da relação, o indivíduo, para 

realizar aquilo que quer, tem de se vincular a uma rede de dívidas e direitos que 

estabece dependências recíprocas; (ii) é preciso dominar a linguagem da política e, 

por consequência, da troca que, como toda linguagem, tem uma força e conforma 

uma visão de mundo à qual é preciso se submeter. O modelo da troca como dádiva, 

portanto, não implica necessariamente em relações desinteressadas, tampouco na 

ausência do conflito e da negociação. Substituiu-se, assim, a guerra dos indivíduos 

uns contra os outros, pela troca de todos contra todos. É preciso preciso examinar 

como isso acontece na prática, no cotidiano do parlamento e como, a partir daí, é 

possível distinguir a troca da corrupção. É o que faremos a seguir. 

Dois modelos 

A tese central é, recapitulando, a seguinte: no caso brasileiro, a troca tem um papel 

central para as relações políticas, e elas são, em alguns de seus usos, opostas à 

corrupção. Mas, para deixar claro o que isso quer dizer, é necessário fazer a distinção 

entre dois modelos dois modelos de troca. Vou pensá-los como tipos ideais. O 

primeiro modelo vou chamar de troca-como-dádiva e o segundo, de maneira bem 

criativa, de troca-como-mercado. A distinção não é, de maneira nenhuma, nova. Ela 

atravessa o pensamento ocidental e faz parte das discussões sobre a dádiva e sua 

aplicação nas modernas sociedade de massa. Bourdieu (1996) a faz com todas as 

letras. A única particularidade é o uso que faço da comparação para iluminar um caso 

etnográfico. 

Assim, de um lado, teríamos a troca que segue o modelo da dádiva que Mauss 

descortinou. Nele, a prestação reveste-se “quase sempre” de algo que se “oferece 

generosamente” mesmo quando não há nisso “mais do que ficção, formalismo ou 

mentira social e quanto há no fundo obrigação e interesse econômico”. Estas 

prestações revestem-se de um “caráter voluntário, aparentemente livre e gratuito”, 

mas são, ao mesmo tempo, “interessadas e obrigatórias” (todos os trechos entre 

aspas foram retirados de Mauss, 1968: 147). Neste modelo, no primeiro plano, 

encontramos a dívida, o desequilíbrio, o compromisso moral da retribuição, o tempo 

diferido da reciprocidade e a preeminência da relação sobre o interesse como, 



digamos, suas características mais ao primeiro plano. De outro lado, teríamos o 

modelo da troca de mercado, a economia do “toma lá, dá cá” como chamou Bourdieu 

(1996: 11) onde o equilíbrio, o ciclo curto, quer dizer, pagamento em espécie e, 

consequentemente, a avaliação econômica de um bem, bem como a dominância 

quase exclusiva do interesse são seus aspectos mais enfáticos. 

Não custa mencionar que Heidenheimer não faz distinções entre as diversas 

formas ou modelos de trocas e suas consequências. Para ele, os dois são igualmente, 

corrupção. De minha parte, tenho argumentado que a corrupção política, no caso 

brasileiro, implica na passagem do primeiro para o segundo modelo (Abreu, 1996; 

Abreu, 2006b), onde um certo tipo de interesse se realiza sem a criação de vínculos 

que ultrapassem a sua realização. 

Para continuar o argumento, é preciso ver como que os dois modelos de troca 

servem para, no legislativo brasileiro, organizar duas maneiras diferentes de construir 

maiorias. Não pretendo que estes tipos se conformem exatamente como vou 

descrevê-los. Há algo de especulação em tudo isso, visto que muito da política se 

passa no segredo, região à qual o antropólogo não tem acesso. A observação é 

relevante porque vou supor que um contexto político qualquer é uma combinação de 

ambos, quer dizer, é possível encontrá-los caminhando em paralelo (seria possível 

encontrar ambos operando ao mesmo tempo) ou, mesmo, sobrepostos (os mesmos 

atores podem estar envolvidos em ambos os sistemas). Mas também vou supor que, 

em relação ao Congresso Nacional e em particular na relação do legislativo com o 

Executivo, é possível que um deles seja, num momento do tempo, dominante. 

A tese central é que, no modelo da troca-como-dádiva, pensar as relações políticas 

como relações de troca serve para controlar o indivíduo movido exclusivamente pelos 

interesse e, dessa forma, construir maiorias estáveis. É importante mencionar que, 

com isso, não quero insinuar que a troca-como-dádiva na política afaste o interesse 

para fora do tabuleiro. O meu argumento é bem diferente: na negociação política na 

qual claramente — e quase por definição — o interesse está sempre presente, o 

interesse por si só não é suficiente para, do ponto de vista dos próprios agentes, 

formar acordos, estabelecer alianças, das prosseguimento às conversas, criar 

companheiros, institucionalizar hierarquias partidárias etc. Em outras palavras, é 

preciso submeter o interesse à relação, por mais paradoxal que isso possa parecer. 

É possível mostrar rapidamente como isso aconteceria na prática. Vamos supor o 

pedido de apoio a uma proposição. Ele pode se realizar de várias maneiras, uma delas 



é a seguinte: “preciso de sua ajuda…” Eventualmente, como sói nestas circunstâncias, 

complementado com uma justificativa, “isso é importante para o meu estado” ou “com 

isso vamos controlar os gastos públicos…” ou qualquer outra frase que faça sentido 

nestas circunstâncias. O interlocutor pode prometer seu apoio “claro, pode contar 

comigo”; ele pode também recusá-lo e, para tanto, também tem de dar uma 

justificativa dizer, por exemplo, que não pode por conta de compromissos que já 

assumiu ou que apoiar aquela proposição coloca em risco a sua eleição. O interlocutor 

pode ainda desconversar dizendo que tem sido muito mal tratado pelo governo, que 

se sente magoado, que seus telefonemas não são atendidos pelo ministro. Neste 

último caso, não se trata de uma recusa peremptória, mas da abertura de um ciclo de 

conversas, onde o que está em jogo pode ser desde o atendimento a demandas e o 

cumprimento de promessas esquecidas, até a criação de dificuldades para aumentar 

a importância do favor. Se o favor é feito, ele tem de ser adiante retornado. Neste 

sentido, a dádiva é aqui um sistema de criação de direitos que são futuramente 

acionáveis. Daí a importância, na política parlamentar, de categorias como a honra 

(Teixeira, 1998) e a palavra empenhada. 

Dito de outro jeito, para movimentar os outros em prol de um objetivo qualquer, o 

político precisa pedir favores. Isso, por sua vez, o amarra a um conjunto de dívidas 

que se consubstancia em uma rede de dependências que é preciso movimentar e pela 

qual é preciso fazer circular as palavras e as coisas: cargos, carinhos, consideração, 

apoio a demandas mais diversas, festas, telefonemas, atendimento a correligionários, 

participação em eventos etc. Um deputado que tenha conseguido de seu líder vários 

favores não pode facilmente se desvencilhar de um pedido. Uma recusa exige 

habilidade e uma justificativa muito boa que faça sentido para todos os envolvidos. 

Como os favores se concentram em algumas figuras e/ou posições, as dívidas 

anteriores de cada um também limitam aquilo que um político pode dizer contra 

aqueles que a ajudaram. Ele pode por certo discordar, falar contra a posição do líder, 

expressar opiniões discordantes, mas sua contrariedade usualmente não pode 

ultrapassar o ponto no qual a possibilidade da circulação das palavras e das coisas 

se veja ameaçada. 

O espaço de tempo que separa a dádiva da contra-dádiva, o tempo da 

reciprocidade, é central para o funcionamento do modelo. Como já o apontou 

Bourdieu, o modelo da dádiva requer que haja entre a prestação e a contraprestação 

um tempo, onde se desenvolvem as estratégias, as táticas, o acalento das relações, 



o reconhecimento do outro, o discurso do favor e da ajuda etc. Assim, “(…) o 

funcionamento da dádiva supõe o mal conhecimento individual e coletiva da ‘verdade’ 

do seu mecanismo objetivo (…): o intervalo de tempo que separa a prestação da 

contraprestação é o que permite de perceber como irreversível uma relação de troca 

sempre ameaçada de aparecer e de se fazer parecer como reversível, quer dizer 

como, ao mesmo tempo, obrigada e interessada.”7 

Há um outro aspecto que, apesar de não decorrer da troca-como-dádiva, é central 

para a construção de maiorias: a existência de hierarquias dentro do próprio 

parlamento. Alguns parlamentares tem maiores possibilidades de mobilizar recursos 

institucionais e simbólicos e se transformam em nós do sistema, quer dizer, parte 

variável das prestações e contra-prestações passam por eles. Isso pode acontecer 

em função das posições institucionais que eles ocupam, como os líderes de partido e 

os presidentes das Casas legislativas. Graças ao seu papel institucional, por eles 

circulam, quantidades institucionais, como cargos, votos, proposições, apoios, 

palavras, verbas, nomeações, além de outras qualidades, como cumprimentos, 

abraços, pequenos favores, deferências, palavras dizendo outras coisas, confissões, 

segredos, festas, estratégias. No executivo, os cargos que ocupam os responsáveis 

pelas relações com o Congresso variam muito conforme o contexto político. O jogo 

aqui está em manipular o seu fluxo e a circulação das palavras e das coisas para 

construir maiorias. Neste sentido, a dádiva é um sistema de dominação, de criação de 

hierarquias, de limitação da possibilidade de ação individual e de controle das 

palavras. 

O exemplo não se altera substancialmente se aquilo que circula for um cargo. Mas 

a dinâmica do favor depende muito do tipo de cargo e do seu propósito. Num extremo, 

o cargo serve para abrigar os correligionários, aqueles que trabalham continuamente 

para a eleição do político. Política é sempre um empreendimento coletivo. No outro 

extremo, está o cargo como um instrumento para gerar mais influência e poder, quer 

dizer, nos termos em que estamos trabalhando, aumentar o fluxo das coisas que 

circulam pelo político. Um cargo também pode servir para arrecadar dinheiro por meio 

de ações que consideraríamos corruptas, como fraudes em licitações, venda de 
                                                        
7No original: “(…) le fonctionnnement de l’échange de dons suppose la méconnaissance individuelle et 
collective de la vérité du « mécanimse » objectif de l’échange (…) : l’intervale de temps que sépare le 
don et le contre-don est ce qui permet de percevoir comme irréversible une relation d’échange toujours 
menacée d’apparaître et de s’apparaître comme réversible, c’est-à-dire comme à la fois obligée et 
intéressée.” Bourdieu (1980: 179-80). 



licenças, informações privilegiadas entre várias outras possibilidades. Seja como for, 

o valor do apoio à indicação varia com a importância do cargo e o seu objetivo. E o 

favor não se esgota na posse do indicado. Para que este continue no cargo, é 

necessário o apoio contínuo tanto de quem o indicou, quanto daqueles outros que 

pediram por ele. A suspensão de qualquer um destes pode significar a exoneração do 

cargo. 

Neste modelo, ter o poder significa ser capaz de distribuir favores. Fazer coisas 

pelos outros. Estes favores geram direitos que são acionados mais à frente. Mas há 

aí para o funcionamento do sistema a necessidade de um ambiguidade fundante: 

nunca se sabe exatamente o tamanho da contraprestação. Igualmente, são ciclo de 

trocas que nunca se fecham completamente ou se equilibram, embora elas possam 

se inventer, quer dizer, a assimetria pode migrar para o outro lado. E eles se mantém 

abertos por dois motivos: primeiro, porque é um sistema feito para garantir a 

permanência de relações assimétricas; depois, porque, como a política continua, ele 

necessariamente tem de estar aberto e, portanto, uma contraprestação é sempre a 

abertura de mais um subciclo num ciclo maior. Assim, da mesma maneira como não 

se pagam completamente os favores devidos, também não se rompe totalmente a 

ponto de impossibilitar a abertura de um novo ciclo. É bem verdade que, às vezes, 

observamos um rompimento radical que não permite a possibilidade da reabertura de 

um ciclo positivo de trocas, quer dizer, a relação permite apenas ciclos baseados na 

reciprocidade negativa (para o conceito de “reciprocidade negativa”, vide Sahlins 

1974). Mas a experiência tem mostrado que aqueles que se fecharam para as 

prestações positivas são rapidamente excluídos da política. 

O modelo da troca-como-mercado, por sua vez, resume-se ao pagamento em 

espécie de votos em matérias de interesse daquele que tem os recursos. Ele também 

é um sistema de estabilização de expectativas, embora opere de maneira muito 

diferente da dádiva. Isso é perceptível a partir do sentido que as palavras têm num e 

noutro caso. Da mesma forma que não faria sentido dizer, por exemplo, “preciso que 

você me faça o favor de me ajudar a ganhar a licitação porque eu vou ganhar 15%…”, 

não faz sentido dizer “se você me fizer o favor de votar favoravelmente à proposição, 

eu lhe dou 50 mil reais”, imaginando que operem aqui as regras da dádiva. Muito mais 

sentido faz dizer: “se você me ajudar a ganhar a licitação, nós dividimos a comissão 

de 15%” ou “se você votar conosco, você ganha 50 mil”. Mas isso tem conseqüências 

importantes para a organização do sistema como um todo. Se eu recebo 50 mil para 



votar numa proposição, isso não me obriga a votar em uma outra proposição, nem 

obriga a quem me pagou a me dar alguma outra coisa qualquer. Nossas obrigações 

e os direitos acabam com a troca do voto pelo o dinheiro. Trata-se de um ciclo curto 

de trocas que não deixa obrigações futuras. O argumento não se altera 

significativamente se, ao invés de a troca ter por objeto uma votação, ela for por um 

período. 

Ter poder é, neste caso, ser capaz de gerar o montante necessário para o 

pagamento dos serviços prestados. Mas, como toda relação que segue o modelo de 

mercado, isso tem consequências. Este tipo de modelo prescinde da relação, por mais 

cínica que seja sua invocação, enquanto determinante para negociação política. Isso 

significa que aquele que quer continuar ganhando votações precisa continuar gerando 

dinheiro que, certamente, não virá da bolsa desinteressada da nossa elite econômica. 

A única forma de produzi-lo continuamente é através da manipulação dos negócios 

do Estado, caso típico a distribuição de favores governamentais em troca de suborno 

e a cobrança de uma percentagem nas licitações ou nos negócios das grandes 

empresas estatais. 

Em resumo, se o modelo da troca-como-dádiva baseia-se na construção de direitos 

(embora não sejam direitos reconhecidos pelas normas jurídicas) que estão 

subsumidos em uma relação. O segundo é o pagamento por serviços prestados cuja 

dívida se esgota no momento em que a mercadoria se realiza para o comprador. No 

primeiro caso, a dádiva coloca a circulação de dinheiro nas margens do sistema. Dito 

de outro jeito, o centro se trocam favores, se constróem relações. O dinheiro circula 

às margens pelas figuras menos conhecidas que, de preferência, devem ter pouco 

contato com o resto. No modelo da troca como mercado, a circulação de dinheiro tem 

de passar pelo centro, pois quem tiver a discricionariedade sobre os recursos tem o 

poder no sistema. 

Claro, a comparação nem de longe esgota a questão (como a aplicação do 

argumento em casos mais nebulosos, talvez intermediários). Mas ela é capaz de 

sugerir indicações para futuras pesquisas. 
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