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A p r e s e n t a ç ã o

L eiam com atenção as páginas a seguir. Na sua simplicida-
de, no seu estilo direto, abordam um tema que, num outro 
contexto, e envolvendo outros personagens, é de grande 
atualidade: a questão da segurança. Não só nas suas referên-

cias substantivas, mas, como o autor aponta, na forma como a questão é 
construída. “Falta de educação, de instrução, de distribuição de riqueza, 
inadequação dos métodos de encarceramento e impunidade, somados 
aos efeitos da hereditariedade. Eis aí, segundo a avaliação dos chefes 
de polícia de Pernambuco, no período em questão, as causas da delin-
quência” (p. 70).1 Mesmo que a hereditariedade tenha caído um pouco 
em desuso, o diagnóstico é muito próximo do que encontramos hoje 
formulado tanto pelos responsáveis por políticas de segurança pública 
quanto por seus críticos. Mas a proximidade não se limita aos temas. Se 
no Pernambuco da República Velha o “banditismo” é visto e combatido 
como um problema do “sertão”, nas metrópoles de hoje em dia a “vio-
lência” é associada a “favelas” ou “periferias” onde, como no caso anterior, 
mesmo não ocorrendo o “isolamento”, haveria “falta de Estado”, sendo 
necessárias, pois, políticas para combatê-la nos lugares onde “existe”.

Mas é de Pernambuco que o livro trata. E é tratando desse caso 
específico e jogando com a palavra autorizada dos atores que Jorge 
Villela vai relativizar construções e formas de construir que conti-
nuam vivas e entender a sua eficácia social. A sua sensibilidade de 
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antropólogo, interessado nos documentos “como fabricações e não 
como testemunhos de fatos históricos”, permite-lhe discernir diferen-
ças e mesmo descontinuidades entre esses documentos, via de regra 
tratados simplesmente como uma mesma “versão oficial” dos fatos. 
Governadores, chefes de polícia e secretários gerais, mesmo quando 
voltados para objetivos comuns, ou associados por que razões seja, não 
dizem a mesma coisa. Informações, ordens, perguntas, sugestões... que 
constituem esses “documentos” fazem aparecer um Estado operando 
na “administração da ordem” junto a uma população armada, onde não 
faltam queixas da ausência do Estado ou dos excessos do Estado.

Ao invés de se valer das oposições sempre acionadas entre público e 
privado, entre o centralismo (nacional ou estadual) e o mandonismo lo-
cal, ou mesmo de redefinições brilhantes dessas oposições, como aquela 
operada por Victor Nunes Leal com o seu “compromisso coronelista”, 
Villela prefere apostar no enfrentamento da complexidade. Nessa linha, 
irá se deparar com o paradoxo de que, nas mensagens e relatórios dos 
governadores, “uma das causas identificadas para o abalo da ordem pú-
blica era a própria atividade pública por excelência: a política” (p. 25).2 

Será seguindo essa política, cujos limites e cuja legitimidade esta-
rão sempre em causa, tarefa tornada possível pelas fontes utilizadas e 
pela perspectiva adotada, que Jorge Villela irá fazer a releitura de todo 
um período a partir da problemática do controle do povo em armas. Se 
essa tarefa se estende por todo um conjunto de trabalhos do autor, o 
que me parece marcante neste livro é que a simples consideração dos 
documentos oficiais de governadores, chefes de polícia e secretários, 
submetidos a uma análise sútil e precisa, já é suficiente para entender-
mos “a identificação dos chefes políticos e do povo em armas como 
aliados e inimigos da ordem”.
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