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C o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s

A totalidade da documentação que acaba de ser apresenta-
da e analisada aponta para diversas direções. Em primei-
ro lugar, como parece evidente, as autoridades estaduais 
estavam atentas e eram constantemente informadas das 

peripécias dos grupos armados nos municípios do interior. Portanto, a 
tese do isolamento, à qual apelaram muitos estudiosos (mesmo muitos 
dos que pretenderam refutá-la), é inadequada para explicar os fenô-
menos que ali ocorriam. Os políticos e seus comissionados não apenas 
estavam informados como procuraram refletir a respeito das causas do 
fenômeno da violência – revestida pelo nome de banditismo e can-
gaço – naquela região e procurar, para elas, soluções. Essas soluções 
tomaram forma no discurso, mas raramente na ação. Os regulamentos 
de condutas e os incentivos no processo de civilização do interior tive-
ram como contraponto a repressão. Esta, por sua vez, desempenhou um 
duplo papel no processo simultaneamente como produtora, reprodu-
tora e reformuladora do povo em armas. Pois através dela armaram-se 
grupos familiares para cumprir as tarefas repressivas, que por sua vez 
provocaram a deriva de diversos indivíduos e grupos para as hostes dos 
homens em armas que, enfim, eram o próprio argumento da repressão 
para se realizar sem peias sobre uma grossa camada da população que, 
ao longo do tempo, viu crescer em torno de si o que seria um dos mais 
longos e ostensivos períodos de ocupação militar da história do Brasil.
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A documentação mostrou também como, em sua própria ava-
liação, os juristas que ocupavam postos comissionados na segurança 
pública efetuavam uma divisão entre a política local e a estadual que 
correspondia a uma outra: as práticas tradicionais, e, portanto atrasadas 
e retrógradas, e as modernas e avançadas. A elas correspondiam ainda 
dois tipos de políticos: aqueles preocupados apenas com as eleições, 
cego para todo o resto e que não escolhiam meios para vencê-las; e os 
que viam nesta atividade uma forma de trabalhar para o bem público.

Entre os meios ilícitos usados pelos mandões de aldeia estava, é cla-
ro, a proteção de criminosos. E entre os meios de protegê-los estava o 
emprego de algumas instituições estatais, tais como a polícia e a justiça, 
sob a forma do júri e dos habeas corpus. Os chefes locais, segundo a 
avaliação de seus pares estaduais, eram aqueles que, ao mesmo tempo 
constituintes do Estado e eram seus inimigos. Ao mesmo tempo parte 
integrante do sistema de poder legal e seu sabotador.

 Os chefes locais, parte fundamental do exercício dos poderes 
no período enfocado, forma e expressão por excelência do controle, 
da dominação e das forças em confronto, portanto parte do Estado, 
eram agentes de movimentos contraestado.1 O que se pretende dizer 
através desta frase? Se na obra de Clastres pode-se detectar a exis-
tência de forças, por assim dizer, estatizantes, constantemente con-
trariadas pelo “contraestado” “das sociedades primitivas”, seria preciso, 
tal como propuseram Deleuze & Guattari (1980), encontrar as forças 
do “contraestado” nas sociedades de Estado. E isso de que modo? 
Diante da interrogação de como podiam os selvagens esconjurar o 
Estado sem jamais ter tido com ele uma experiência prévia, os auto-
res elaboraram dois conceitos gêmeos: o de “mecanismos coletivos de 
inibição” (idem ibidem, p. 442-443) e o de “antecipação-esconjuração” 
(idem, p. 538). 

Se as sociedades sem Estado dispõem de mecanismos apropria-
dos para evitar que o Estado surja de dentro, tais como a guerra e 
mesmo a chefia, Deleuze & Guattari avançam a hipótese de que 



Jorge Mattar Villela

121

todo mecanismo de esconjuração já é uma antecipação da formação 
de um poder central (idem, p. 538) que age sobre as sociedades sem 
Estado, em perfeita coexistência. São modos de coexistência com 
o “seu aquém” (idem ibidem). Pois assim como Clastres, Deleuze & 
Guattari cancelam qualquer possibilidade de linha evolutiva que vá 
do sem-Estado ao Estado. Só que no caso dos dois autores, isso se 
dá pela coexistência de forças em conflito, sendo que umas são ca-
pazes de suprimir a atualização de outras, mantendo-as em estado 
de “virtual-real” (idem, p. 126-127). Essa é a função dos mecanismos 
coletivos de inibição: possibilitar que tudo coexista “em perpétua in-
teração” (idem, p. 536), ao mesmo tempo que algumas formações se 
atualizam e outras não.

Nesses casos, os chefes políticos locais podem ser entendidos 
como forças contraestado. Elas se espalham, ainda segundo Deleu-
ze & Guattari um pouco por toda parte, desde os grupelhos urbanos 
até as grandes corporações transnacionais. No caso do objeto deste 
trabalho, pode-se reconhecer nas práticas dos políticos de todas as 
esferas ações contraestado, agindo sobre a forma Estado e sendo, ao 
mesmo tempo, contrariadas pelas forças do Estado.2 Vale lembrar que 
autores clássicos, tais como Costa Pinto (1949) e Chandler (1980), 
já haviam notado, a seu modo, essa dupla relação dos poderes com o 
Estado, sob a expressão que coloca as famílias como agentes da ordem 
e ao mesmo tempo a mais importante causa de desordens. A diferença 
capital entre a abordagem mais atinente à tradição e a que tento expor 
aqui é que ambos os autores entendem a autoridade da família como 
resultado da ausência da autoridade externa ou propriamente estatal; 
ao passo que entendo que a autoridade da família é uma expressão 
da autoridade do Estado ao mesmo tempo em que um mecanismo 
inibidor da formação de um poder central.
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No ta s

1 A propósito da noção do contraestado, ver os clássicos artigos de Clas-
tres (1982), mas também Barbosa (2001), sobretudo o capítulo 4. Deleuze 
& Guattari produziram um conceito de contraestado a partir das teses de 
Clastres. Diante da interrogação de como podiam os selvagens esconjurar 
o Estado sem jamais ter tido uma experiência prévia com ele, os autores 
elaboraram o conceito de mecanismos coletivos de inibição. Ou seja, aque-
les que, por seu funcionamento, impedem determinadas formações sociais 
emergirem a partir de outras. Em Deleuze & Guattari, que enfatizam a 
dualidade interior/exterior do Estado, a noção distingue-se da ideia de me-
canismos contra o Estado, tal como é avançada pelos clássicos estudos da 
patronagem, dos quais pode-se destacar, por exemplo, Kenny (1968), para 
quem o par patrão-cliente volta fidelidades segmentares e personalizadas 
contra sistemas oficiais nacionalizantes e despersonalizados. Assim, o po-
der e a autoridade paralelos estão em oposição aos poderes oficiais invaso-
res. A patronagem, vista dessa forma, é paralela e substituta das instituições 
oficiais. Ela protege a comunidade das influências externas. É apenas dessa 
maneira que Kenny poderá ver o personalismo da patronagem como uma 

“rebelião ritual”.

2 É possível que esta seja uma abordagem mais apropriada às lutas polí-
ticas do que as tradicionais pendengas entre os interesses públicos contra 
os interesses privados, ou o estatismo contra o patrimonialismo, ou o clien-
telismo contra a burocracia, sendo que a observação etno gráfica identifica 
constantemente a mistura indissociável de cada um dos elementos desses 
pares de oposições nos outros. A respeito do contraestado nas sociedades de 
Estado, ver também Goldman (1999, p. 81-82): “Uma vez que só é possível 
ser contra algo que de algum modo está presente, somos obrigados a admi-
tir que, ao falar de sociedade contra o Estado, estamos nos referindo a certos 
mecanismos do Estado que funcionam no interior destas sociedades, ainda 
que elas não conheçam o Estado propriamente dito. O problema é que não 



Jorge Mattar Villela

123

podemos admitir que, com a emergência do Estado, tudo se passasse como 
se o contraestado simplesmente deixasse de existir”.


