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RESUMO: 
 

 

 

 

O presente trabalho visa estudar o fenômeno do crime organizado 

tradicional em Irene. Foi realizado um estudo de caso, com entrevistas em 

profundidade que demonstram o caráter peculiar que o narcotráfico  

estabeleceu no sertão pernambucano, aliando-se à parte das famílias da 

cidade. A racionalidade legal via CPIs Federal e Estadual do Narcotráfico 

permitiu  o accountability que gerou um espaço de fala e ruptura do terror, 

gerando novos elos de convivência dos clãs que conseguiram pactuar a paz.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

The present study aim to analyse the organized crime phenomenum at Iren

City. It was realized a case study, with interviews in depth that shows th

peculiar mark that the drug traffic seted up at the pernambucan inland, join pa

of the city families. The legal racionality by the Inquiries Parlamentar Comition

(in Portuguese, CPI), in Federal or Staduals status, of Drug Traffic permisse

the accountability that generated a voice space and terror’s rupture, generatin

new points of company at the families where the piece was compactuated. 
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Introdução: 
 

 O presente trabalho busca demonstrar como o crime organizado 

tradicional se apresenta em uma cidade do Sertão Pernambucano, 

transformando o cotidiano do poder político em uma sangrenta disputa pelo 

poder local, levando a uma verdadeira guerra entre as famílias. 

 Irene1 experimentou tardiamente o processo de consolidação da esfera 

pública, assim como os demais municípios da região, uma vez que a 

impunidade garantiu ausência de sanção aos grandes plantadores de maconha 

e até mesmo aos políticos da região.  

A importância das CPIs Federal e Estadual do narcotráfico é justamente 

a possibilidade de punir, ou pelo menos de expor, parte das redes do crime 

organizado em um espaço institucional. Algo profundamente novo, se 

compararmos com o passado patrimonial, marcado pela indiferença da 

participação política da população. 

Este novo espaço público possibilitou a manifestação de consensos, que 

permitiram a construção de um pacto pela paz, pacificando as famílias inseridas 

em um sangrento conflito no sertão. 

Para este estudo, foram realizadas, em Irene, entrevistas em 

profundidade, com questionário de perguntas semiestruturadas e levando em 

consideração a ocupação do informante na função pública de repressão ao 

crime organizado, assim como, indivíduos da sociedade apontados pelos 

entrevistados, seguindo a técnica de entrevistas por irradiação. Esta técnica é 

desenvolvida através da indicação de três novas pessoas, por quem foi 

entrevistado. 

No total, foram 17 depoimentos entre entrevistas de membro da CPI, 

membros dos clãs, profissionais liberais e pessoas com posições de destaque 

na sociedade de Irene. Também foram considerados os relatos registrados na 

CPI Federal do Narcotráfico e Estadual da Pistolagem, pois representam bases 

importantes de dados qualitativos disponíveis. 
                                                 
1 É o nome fictício de uma cidade do sertão do Estado de Pernambuco, situada 
geograficamente em uma região conhecida por Polígono da Maconha. A região é marcada por 
um grande ciclo produtivo de maconha que cria conexões com as redes internacionais de tráfico 
de drogas. A revelação do nome da cidade poderia expor os informantes e contribuiria com uma  
representação negativa da cidade e dos ali vivem. Optamos, por isso, por preservar a sua 
verdadeira identidade.     
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Outros dados secundários documentais foram utilizados, como relatório do 

Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH e do Ministério Público 

Federal, além de matérias de jornais de grande circulação no Estado no período 

de 2001 até 2003. 

Utilizaremos nesta dissertação codificações no lugar dos nomes dos 

entrevistados, por questões éticas e de segurança. Os que moram no Polígono 

da Maconha serão sempre identificados com a codificação “P”, acrescida do 

número cronológico da entrevista. Quando forem moradores da Capital a letra 

inicial é o “C” e seguido do número cronológico da entrevista. As famílias 

pesquisadas foram caracterizadas por clãs de cinco cores diferentes: verde, 

amarelo, azul, preto e branco. 

 O Capítulo I tem como finalidade descrever os indicativos teóricos e 

metodológicos que nortearam a formulação da pesquisa, a coleta e a análise de 

dados, e a interpretação de seus resultados. O referencial teórico da 

dissertação se situa dentro do debate sobre o crime organizado tradicional e 

suas múltiplas variantes discutidos pelos teóricos das Ciências Sociais no 

Brasil. Também descreve a maneira pela qual as entrevistas foram realizadas, 

apresentando uma representação gráfica da rede de depoimentos que, ao ser 

formada, permitiu alicerçar algumas categorias situadas pela pesquisa 

bibliográfica.  

 No Capítulo II, o estudo analisa os aspectos históricos e culturais das 

relações do poder local. Através do pensamento weberiano, é possível 

demonstrar a crise da legitimidade tradicional diante da legitimidade do 

narcotráfico, uma vez que a maconha promoveu um novo tipo de apogeu na 

economia local, que estava em colapso pela interrupção causada pela 

intervenção do poder burocrático racional legal, como conseqüência do 

escândalo da mandioca.  

No Capítulo III, discute-se como esta atrofia do poder burocrático racional 

legal no Estado moderno permitiu a ocupação do poder pelo crime organizado 

tradicional, que estabeleceu uma lógica de terror, legitimado pelos aspectos 

místicos do tipo de dominação carismática pela qual o poder é exercido fora da 

racionalidade burocrática. Este terror é rompido pelo confronto causado pelas 

denúncias das CPIs Federal e Estadual, e essa situação abordar os limites da 

esfera pública na resolução de um alarmante conflito, estabelecendo novos elos 
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de convivência, além de protagonizar, através do controle social local, o 

arrefecimento do conflito. Desta forma, foi fortalecida a importância das 

Comissões de Direitos Humanos e das redes formadas por entidades da 

sociedade civil, que têm desempenhado uma importante contribuição no sentido 

de permitirem a pluralidade de posições políticas e assim terem condições de 

gerar consensos materializados em pactos e procedimentos de aprimoramento 

do Estado, através da institucionalização de espaços impessoais de poder que 

legitimam a esfera pública.      
O Capítulo IV pretende aprofundar os elementos que foram sendo 

desenvolvidos nos capítulos precedentes, na finalidade de apontar algumas 

conclusões e, naturalmente, apresentar as dificuldades que ainda persistem no 

contexto do sertão Pernambucano, apesar do aperfeiçoamento dos 

instrumentos democráticos como as CPIs e outros institutos que, contudo, não 

substituem a necessidade de políticas públicas e a ocupação do Estado racional 

na região.   
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CAPÍTULO I 
QUESTÕES TEORICAS E METODOLÓGICAS: 

 
Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra .  

- Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? - pergunta Kublai Khan.  
- A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra - respondeu Marco -

, mas pela curva do arco que estas formam.  
Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta:  

- Por que falar das pedras? Só o arco me interessa.  
Polo responde:  

- Sem pedras o arco não existe  
- (CALVINO,1990: 79) .  

 

 

1 –  O crime organizado tradicional: referencial teórico nas Ciências 
Sociais: 
 

Neste ponto do estudo estabelece-se o debate entre alguns autores, que 

consolidaram a teoria social sobre o crime organizado, e de forma metafórica 

constroem um arco teórico que permite basear as suas manifestações nas 

Ciências Sociais. 

No Brasil e no mundo, há um interesse cada vez maior pelo estudo 

acadêmico do crime organizado, tanto no que se refere às suas múltiplas 

características, como ao impacto nas economias de alguns países. 

 
 “...No plano mundial, o crime organizado, que tem estruturas 
complexas e movimenta um grande volume de dinheiro, não 
pode mais ser desconsiderado como uma força importante, ao 
lado dos Estados Nacionais, igrejas, partidos políticos, 
empresas multinacionais, etc. Em certos países, como a Itália, 
o crime organizado chegou mesmo a ser mais importante que o 
Estado Nacional, a Igreja e os partidos...”  (ZALUAR, 1997:22). 

 

Em um balanço da produção acadêmica dos cientistas sociais nos 

últimos 25 anos, Alba Zaluar demonstra que o enfoque sobre a organização 

social dos criminosos e novos tipos de crime teve uma produção nacional tímida 

(ZALUAR, 1999: 22-23).  

Na temática sobre o crime organizado, as publicações também possuem 

em sua maior parte uma ênfase do estudo sob o foco jurídico, liderado pela  
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criminologia e seguido pelos estudos de lavagem de dinheiro e do fenômeno do 

crime organizado na Itália. 

Esta lacuna, nas Ciências Sociais,  expressa o grau de dificuldade e, em 

muitos casos, de vulnerabilidade na relação “objeto/sujeito” existente nas redes 

da informalidade que rege a problemática do crime organizado e suas interfaces 

com o Estado.   

Selecionando a literatura sobre crime organizado e poder local no 

Nordeste brasileiro, são poucos os trabalhos que pretendem mergulhar com 

uma base etnológica e empírica que discuta suas variantes no interior do  

fenômeno do crime organizado. 

Neste formato, destacaria a obra de César Barreira “Crimes por 

Encomenda”, um importante estudo que expõe as malhas do poder tradicional 

utilizando-se do pistoleiro. Seu estudo discute a representação social da 

pistolagem através de profundos relatos e da literatura de cordel, mostrando o 

caráter peculiar do crime de mando onde surge a mudança do personagem 

romântico do justiceiro para o crime cometido por profissionais, gerenciado por 

um sistema de pistolagem como destaca em seu livro: 

  

 ”.... Assim as atividades de pistoleiro passam a ser gerenciadas no 
interior do sistema de pistolagem, dentro de uma rede que 
ultrapassa os limites de uma propriedade, de um estado e, de uma 
região. Ele passa, gradativamente, a desvincula-se de outras 
atividades, sendo comandado, preferencialmente, por “serviços 
ilegais”...” (BARREIRA, 1998:151).      
 

A antropóloga Alba Zaluar também escreveu sobre o crime tradicional em 

uma parte de seu livro “Da Revolta ao Crime S.A.”: o livro é um profundo roteiro 

que perpassa da formação étnica brasileira à suas bases de colonização, 

demonstrando os elos da origem colonial com os elementos do crime 

contemporâneo, o próprio surgimento do Estado republicano e suas fases.   

Podemos encontrar no capítulo 5: “A ausência de ordem pública e a violação do 

cangaço”, uma rica abordagem sobre os bandos do cangaço que fornece da 

base da representação da violência no semi-árido nordestino e suas vertentes 

na história contemporânea do crime organizado (ZALUAR, 1996: 67- 78).  

Em um texto sobre “O Crime Organizado”, Paulo César Corrêa Borges 

destaca a sua preocupação em alertar para as características peculiares à 
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variação de alguns elementos e que, se não levados em consideração, poderão 

comprometer a análise do pesquisador, sua compreensão do modelo de 

organização criminosa e o próprio conceito de crime organizado (BORGES, 

2002:18). 

Na publicação de Wilson Lavorenti e José Geraldo da Silva, sob o título: 

“Crime organizado na Atualidade”, os autores discutem conceitos e 

características do crime organizado. Apresentam ainda uma radiografia do 

narcotráfico no mundo e as interfaces da Cosa Nostra Siciliana com conexões 

em vários paises inclusive no Brasil. Descreve que o grupo mafioso, com cinco 

mil membros e centenas de simpatizantes, caracteriza-se como uma 

organização vertical com sub grupos de comando municipais e regionais, e tem 

entre suas atividades principais a construção de rotas de tráfico. (LAVORENTI e 

SILVA, 2000: 27).       

Na sua tipificação, o crime organizado se divide em duas categorias 

básicas: 
 
“...Ao simplificarmos e adotarmos uma divisão doutrinária da 
criminalidade, em microcriminalidade e macrocriminalidade, 
entendendo-se a primeira como a criminalidade visível, não 
organizada,  e que diz respeito aos delitos comuns, que ocorrem 
diariamente em todas as classes sociais, e a segunda espécie como 
sendo uma criminalidade estruturada e pouco transparente (crime 
organizado, “colarinho branco”), perceberemos que, atualmente, os 
instrumentos jurisdicionais de atuação podem ser válidos para  a 
primeira espécie de criminalidade, mas não são adequados para a 
segunda, que possui métodos de atuação e organização totalmente 
diferenciados...” (LAVORENTI e SILVA, 2000:17) 

 

É importante registrar que Paulo César Borges chama a atenção para as 

defasagens que o próprio aparato teórico tem em relação à macrocriminalidade, 

e apresenta a criminalidade organizada no tráfico de drogas, no roubo de 

cargas, no furto de veículos, etc, que têm características que variam em cada 

região e portanto diferem de caso a caso (BORGES, 2002:16). 

A conceituação de crime organizado também representa a compreensão 

de uma criminalidade que objetiva o lucro em caráter empresarial e cuja 

estrutura pode corresponder a multinacionais que possuem comando articulado 

e representações locais.  
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“... As organizações criminosas, como regra, possuem uma 
organização empresarial, com hierarquia estrutural, divisões de 
funções e sempre direcionadas ao lucro. Elas possuem algo mais 
do que um programa delinqüêncial. Consubstanciam-se em um 
planejamento empresarial (custos das atividades e de pagamento 
de pessoal, recrutamento de pessoas, etc.) com firmas constituídas 
formalmente ou não. Quanto mais rica e firmemente estruturada a 
organização, menores  os risco nas suas atuações...” (Wilson 
LAVORENTI e SILVA, 2000: 19) 

 
Na literatura, encontramos duas vertentes que expressam o fenômeno do 

crime organizado: um conceito trata o crime organizado tradicional e outro trata 

o crime organizado empresarial. 

No conceito sobre o crime organizado tradicional, ele é exercido por 

indivíduos que praticam atividades ilícitas e clandestinas, com hierarquia 

própria, utilizando terror para determinar o comando. O silêncio torna-se a 

principal conseqüência deste “terror”, e se caracteriza por um comando 

territorial e por, nele, contar com a cobertura de setores do Estado, aliciando 

pessoas e atores sociais com práticas como o clientelismo.  

Por outro lado, existe o conceito de crime organizado empresarial, que 

tem ênfase em operações ilegais, numa proporção empreendedora, com 

características inseridas no mercado capitalista desenvolvido, e cria conexões 

de lavagem de dinheiro2, sem com isso ter limites de honra ou lealdade, 

dirigidos por um comando bem definido hierárquico e próprio, a margem da lei. 

Considerando a peculiaridade do crime organizado no sertão, teremos na 

teoria weberiana o alicerce para discutir o conceito de patrimonialismo. Como o 

Estado representa, enquanto tipo ideal, a possibilidade de uso legítimo da força, 

há uma disputa travada pelas forças pela hegemonia na arena política através 

do qual se controla o aparelho do Estado para fortalecer interesses particulares 

de diversos grupos. 

 Para Weber, o poder é um processo de obediência a uma ordem com um 

determinado conteúdo3 e está ligada aos diferentes motivos de submissão e à 

crença na legitimidade da dominação. 

                                                 
2 A lavagem de dinheiro significa uma “regularização fiscal de dinheiro obtida por meios ilícitos.” 

(HOUAISS, 2003.P.322). 
3 Para compreender o conceito de ordem, vigência de uma ordem, garantia de legitimidade de uma ordem e 
tipos de ordem como convenção e direito, ver 5, 6 e 7 do Capítulo I (Weber, 1991. p19-23). 
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 Essa racionalidade da dominação está compreendida em três tipos puros 

de dominação legítima baseados no caráter carismático4, tradicional ou legal.  

A primeira dominação é a do tipo carismática, considerando o carisma 

como uma qualidade pessoal, em virtude dos atributos sobre-humanos ou 

magnânimos, ou mesmo místico, da autoridade. 

 Há um processo de reconhecimento dos elos de dominação carismática 

entre os dominados. Isso se dá por efeitos prodigiosos, milagres, histórias 

extraordinárias, que vão fixando o mito político.  

 Nesta representação do poder, o sistema é regido por pessoas que 

assimilam a identidade de discípulos seguidores de um profeta, do herói. 

 A carismática é oposta à dominação tradicional e a legal em vários 

aspectos. A dominação tradicional e a legal têm a ver com o processo cotidiano. 

A carismática é extraordinária e não conhece regras. Sua legitimidade tem 

como valor fundamental o carisma pessoal, e esse carisma é um dom, uma 

missão sem ter uma relação com a economia. 

 

“(...) aplica-se a toda dominação carismática genuína a frase: “Está 
escrito – mas em verdade vos digo”. O profeta genuíno, bem como 
o príncipe guerreiro genuíno e todo líder genuíno em geral, anuncia, 
cria, exige do oráculo, da inspiração, ou então de sua vontade 
criadora concreta, reconhecida devido a sua origem, pela 
comunidade religiosa, guerreira, do partido ou outra qualquer. O 
reconhecimento é um dever” (WEBER, 1991:160).  

     

 O segundo tipo ideal é a dominação tradicional. Tem como base as 

crenças na santidade das tradições vigentes. Dessa forma, a autoridade é 

legitimada não pelo processo de constituição da função pública, mas pela 

tradição.  

 O processo político de dominação tradicional fragmenta a qualidade 

burocrática. Como o Estado não tem um reconhecimento dentro da 

racionalidade pública, irá necessitar da construção de uma rede de indivíduos 

acomodados na esfera pública, cuja fidelidade será ao senhor que os 

estabelece na função.  

                                                 
4 Essa tipologia não esgota todas as possibilidades que a realidade empírica pode demonstrar, no próprio 
pensamento de Weber quando afirma “ nem de longe se cogita aqui sugerir que toda a realidade histórica 
pode ser “encaixada” no esquema conceito desenvolvido”. (Weber. 1991. p.141-141).   
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 O processo de dominação tradicional, portanto, transforma os sistemas 

burocráticos em espaços privados, ligados à Casa Grande do senhor, 

subvertendo, com isso, a imparcialidade necessária para a eficácia pública.  

O advento desse tipo de poder tradicional, que confunde o espaço público 

e privado, fortalece uma ética individual bastante flexível ao interesse particular 

e, portanto, infinitamente limitada à coletividade.  

 

“...Ao cargo patrimonial falta sobretudo a distinção burocrática entre 
a esfera “privada” e a “oficial”. Pois também a administração política 
é tratada como assunto puramente pessoal do senhor, e a 
propriedade e o exercício de seu poder político, como parte 
integrante de seu patrimônio pessoal, aproveitável em forma de 
tributos e emolumentos. A forma em que ele exerce o poder é, 
portanto objeto de seu livre-arbítrio, desde que a santidade da 
tradição, que interfere por toda parte, não lhe imponha limites mais 
ou menos firmes ou elásticos...” (WEBER,1999 : 253)    

 

Este tipo de relação política patrimonialista não tem bases na 

racionalização da coisa pública, mas segue o raciocínio do interesse mesquinho 

da elite patrimonial que enfraquece o poder estatal para se beneficiar das suas 

fissuras.   
 Este tipo de Estado é destacado por Weber: 

 
“...Dos princípios estruturais pré-burocráticos  o mais importante é a 
estrutura patriarcal da dominação. Em sua essência, não se baseia 
no dever de servir a determinada “finalidade” objetiva e impessoal e 
na obediência a normas abstratas, senão precisamente no contrário: 
em relações de piedade rigorosamente pessoais. Seu germe 
encontra-se na autoridade do chefe da comunidade doméstica.  A 
posição autoritária pessoal deste tem em comum com a dominação 
burocrática, que está a serviço de finalidades objetivas, a 
comunidade de sua existência, o “caráter cotidiano”. Além disso, 
ambas encontram seu apoio interior, em última instância, na 
obediência a “normas” por parte dos submetidos ao poder...” 
(Weber,1999 : 234) 

 

O terceiro tipo de dominação legítima, estudada por Weber, é o que foi 

denominada racional legal, sendo caracterizada dessa forma por crer na 

legitimidade no ordenamento jurídico que definem expressamente os direitos e 

deveres de quem ocupa o poder, a lei passa a ser a base do poder que precisa 
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de uma burocracia eficiente, formada por quadros competentes e que executam 

a lógica da racionalidade pública de uma forma a garantir a eficácia do poder.  

 

“...É característico da sociedade moderna, e funde-se sob a crença 
na legitimidade de ordenamento jurídicos que definem 
expressamente a função do detentor do poder, a fonte do poder é a 
lei, à qual ficam sujeitos não apenas aqueles que prestam 
obediência, como são os cidadãos e consórcios, mas também 
aquele que manda. O aparelho administrativo do poder é a 
burocracia com sua estrutura hierárquica de superiores e de 
subordinados na qual as ordens são dadas por funcionários dotados 
de competência específica...” (BOBBIO, 1992: 940)  
 

Para isso, é preciso uma cultura política que afirme valores como 

liberdade política, igualdade, entre outros, que delimite as áreas institucionais 

que ganham legitimidade na medida em que as pessoas possam construir os 

sistemas políticos sem descriminações. 

 Este pensamento político em Weber, compreende também a 

necessidade de hierarquia oficial, outro princípio da dominação legal. Por 

hierarquia oficial, compreende-se o direito de qualquer um de apelar suas 

queixas ou reivindicações às autoridades superiores, na aplicação das regras. A 

fim de que a racionalidade plena seja atingida é necessário um aparato estatal 

especializado em esferas da ordem pública que compõe o universo de 

funcionários do quadro administrativo. Este último, composto por indivíduos que 

respondem pela racionalidade burocrática, o que representa a separação do 

público e do privado.  

 A caracterização mais forte desse processo de profissionalização da 

ordem pública na racionalidade burocrática efetiva-se no princípio da nomeação 

de funcionários que segue critérios de qualificação profissional, aferida por 

exames e atestada por diploma, e não do apadrinhamento político, posto que 

este rompe o espaço público, pondo em risco a legitimidade burocrática.  

 Para Weber, a sociedade ocidental construiu uma racionalidade 

potencialmente propícia à formação de normas que permitam a consolidação de 

procedimentos e de instrumentos fundamentais para sabermos a quem compete 

à ação pública:   
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“...Estas normas, no caso da dominação burocrática, são 
racionalmente criadas, apelam ao senso da legalidade abstrata e 
baseiam-se em instrução técnica; na dominação patriarcal, ao 
contrário, fundamentam-se na “tradição”; na crença na 
inviolabilidade daquilo que foi  assim desde sempre. E a significação 
das normas é nas duas fundamentalmente diferente. Na dominação 
burocrática é a norma estatuída que cria a legitimação do detentor 
concreto do poder para dar ordens concretas. Na dominação 
patriarcal é a submissão pessoal ao senhor que garante a 
legitimidade das regras por este estatuídas, e somente o fato e os 
limites de seu poder de mando têm, por sua vez, sua origem em 
“normas”, mas em normas não–estatuídas, sagradas pela tradição. 
(WEBER,1999: 234)    

 
 No Brasil, as origens históricas do patrimonialismo vêm do “mundo 

português”, que constituiu uma rede de vassalos ligados ao Rei, cujo  poder era 

legitimado pelas trocas de favores e pelos atributos da tradição. 

(FAORO,1997:91)    
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1.1 – A república tardia: 
 

As teses de Gilberto Freire sobre a democracia racial vão engrossar as 

idéias mais conservadoras de um Brasil fundado na Casa Grande. Contudo, 

com Sérgio Buarque de Holanda, em “Raízes do Brasil”, publicado em 1936, há 

uma contraposição às idéias da ideologia da mistura, discutindo, inclusive, os 

valores que permearam o iberismo – como valor atrasado de colonizador e o 

americanismo, que é apresentando como modelo contemporâneo de 

desenvolvimento urbano e industrial.  

 Para Sérgio Buarque “... a democracia no Brasil foi sempre um 

lamentável mal-entendido...” (Holanda, 1995: 160). As condições que levaram o 

Brasil a se tornar República não permitiram que as instituições construíssem as 

rotinas necessárias para evitar práticas como o tráfico de influências e a 

corrupção.  

 A República se consolidou a partir das representações do poder local,  

ancoradas ao tempero do jogo político, construindo instituições dirigidas ao 

desenvolvimento de oportunidades de emprego e de sustento da família 

patriarcal falida. Desta forma, a elite se adaptou aos elementos da 

modernidade, beneficiando-se cada vez mais do esvaziamento da ética na 

dimensão do público em detrimento do privado.  

Estas relações patrimoniais no campo deram origem a uma forma típica 

de poder, centralizada na figura do Coronel, que gerencia as relações e media 

os conflitos, como também financia as demandas comunitárias e pessoais.    

Segundo Raimundo Faoro:  

 
 
“O Coronel, antes de ser um líder político, é um líder econômico, não 
necessariamente, como se diz sempre, o fazendeiro que manda nos 
seus agregados, empregados ou dependentes. O vínculo não 
obedece a linhas tão simples, que se traduziriam no mero 
prolongamento do poder privado na ordem pública. Segundo esse 
esquema, o homem rico – o rico por excelência, na sociedade 
agrária, o fazendeiro, dono da terra – exerce poder político, num 
mecanismo onde o governo será o reflexo do patrimônio pessoal... 
Ocorre que o Coronel não manda porque tem riquezas, mas manda 
porque se lhe reconhece esse poder, num pacto não escrito.” 
(FAORO, 2001: 700 ). 
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Em Irene, a república nasce sem uma clara divisão de papéis que 

permitissem estabelecer os espaços de atuação de cada poder constitucional. 

Havia uma grande confusão sobre quem exatamente fazia o quê dentro da 

esfera pública.   

 A funcionalidade dos órgãos é não só uma condição para o 

funcionamento de um sistema mas principalmente para a sua eficácia. No 

momento em que um órgão ocupa o lugar de outro ou desempenha as suas 

atribuições,  provocando o encolhimento de outro órgão, ocorre uma atrofia 

burocrática.  

No estabelecimento do Estado republicano, a consolidação da esfera 

pública teve uma lenta e difícil estruturação, pois:  

 
“...o exercício das atribuições da câmara competia, ou aos 
vereadores reunidos com o juiz, ou especificamente a determinado 
funcionário. O procurador, por exemplo, requeria e fiscalizava as 
obras de que necessitassem os bens do conselho, cobrava as 
multas, representava o conselho em juízo e funcionava como 
tesoureiro, onde não houvesse...” (LEAL. 1997: 83). 

  

Esta situação de fragilidade do sistema público e das funções que 

desempenhava agravou-se com a “doutrina da tutela”, que se fundamentava em 

estabelecer a partir do nível central do poder, ou seja, da esfera federal, uma 

“superioridade” em relação a uma condição de inferioridade da ordem pública 

nos municípios.  

 Isto reforçou uma concentração política na esfera federativa e uma 

disfunção do papel político e administrativo dos municípios, que até hoje são 

alvos de políticas públicas de gabinete, não fortalecendo o seu poder e a 

definição de ente federativo.     

 

“... Doutrina da tutela (...) consistia em comparar o município, na 
ordem administrativa, ao menor, na ordem civil; sua incapacidade 
para o exercício das funções que lhe eram próprias impunha a 
criação de um apertado sistema de assistência e fiscalização, a 
cargo dos poderes adultos... “ (LEAL. 1997. p. 94) 

   

Nas primeiras políticas públicas da república, o poder da esfera estadual 

fortalecia uma lógica centralizada que intervinha nos municípios, deixando-os 
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como expressões de reserva eleitoral para disputas da macro-política 

republicana.  

 

“...Aliás, a simples idéia de que os municípios, deixados à sua livre 
determinação, acabariam nas mãos de oligarquias locais – que se 
manteriam, em caso de contestação, pelo suborno e pela violência  - 
conduzia muito naturalmente à conclusão de que era preciso dar ao 
estado os meios de impedir aquela possibilidade. Porém, o que 
costuma passar despercebido é que o governo estadual, habilmente, 
não empregava tais instrumentos contra os amigos; só os utilizava 
contra os adversários... “(LEAL. 1997. p. 123). 
 

O modelo desenvolvimentista acompanhou esta lógica e se fortaleceram 

instrumentos jurídicos, mas não se abriu para a participação da sociedade civil 

no controle da gestão pública, para uma accountability que permitisse uma maior 

eficácia do Estado. Além disso, não interessava ao poder local consolidar 

instâncias de decisão que aprimorassem as políticas públicas, principalmente no 

campo policial e da repressão.  

 O problema dos modelos desenvolvidos ao longo da república sempre foi 

o de penetrar nos municípios para estabelecer novos patamares de 

modernização do estado, na tentativa de intervir no poder dos grupos 

patrimoniais, contudo estas entradas do poder da racionalidade pública não 

conseguiram se desenvolver pela incapacidade de estabelecer-se na própria 

região uma cidadania crítica que permitissem o desenvolvimento de 

instrumentos de controle social as políticas públicas focalizadas na construção 

de uma racionalidade pública e não no fortalecimento dos grupos políticos 

locais.  

 Um exemplo dessa incapacidade esta nos instrumentos da 

municipalidade, tanto no aspecto do financiamento como no de controle social. 

Ambos estão assegurados na Constituição de 1988, porém, em muitos casos os 

conselhos de educação (FUNDEF5), da assistência social, de saúde e de defesa 

dos direitos da criança e do adolescente, entre outros, constituídos para exercer 

o controle social, que significa a formulação da política pública e própria 

fiscalização da implementação de metas pelos gestores, se tornam arranjos 

institucionais fictícios, porque muitas vezes são formados por parentes do 

                                                 
5 Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. 
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Prefeito, tornando os recursos repassados em poupança simbólica eleitoral para 

o grupo político manter-se no poder da região.  

Como podemos observar, Irene tem na sua origem política o modelo de 

dominação tradicional, em que o fenômeno do coronelismo6 foi a base para uma 

comunidade marcada pelas relações patrimoniais. Isso significa que há uma 

racionalidade diferente do modelo de Estado moderno racional legal, ou seja, o 

poder local está vinculado a uma elite que barganha acordos no sentido de tirar 

proveito do Estado e obter as metas e os lucros que lhes são almejados.   

Irene como de regra, não foge ao contexto regional e nacional que vive a 

crise da cidadania, do público e do privado e testemunha o controle social 

amplamente desrespeitado no âmbito da esfera pública, à luz da prática do 

apadrinhamento.   

 
 “...somos um país onde a lei sempre significa o “não pode!” formal, 
capaz de tirar todos os prazeres e desmanchar todos os projetos e 
iniciativas. De fato, é alarmante constatar que a legislação diária do 
Brasil é uma regulamentação do “não pode”, a palavra “não” que 
submete o cidadão ao Estado sendo usada de forma geral é 
constante...” (DAMATTA, 1992:98) 
 

 É a instituição do “jeitinho” que, além de deteriorar as bases da república, 

no sentido de garantir igualdade de direitos, representa no Brasil a forma mais 

explícita de desrespeito ao coletivo. Na realidade, a identidade nacional, 

constituída desse mecanismo do jeitinho, promove uma rede de ações e 

atitudes que rompe um projeto coletivo de nação, pois a busca é sempre da 

vantagem particular que se pode tirar de alguma situação.  

 

“... em geral, o jeito é um modo pacífico e até mesmo legítimo de 
resolver tais problemas, provocando essa junção inteiramente 
casuística da lei com a pessoa que a está utilizando...” (DAMATTA, 
1992: 99) 

 

                                                 
6 O coronelismo como fenômeno político local originou um conjunto de trocas de favores e de 
pactos, fundamentado nas redes de poder oligárquico, permitindo uma cultura política de 
manutenção da elite econômica no poder por muitos anos, fragmentando o Estado e a ética 
pública. Maria Isaura Pereira de Queiroz entende o Coronelismo como: “... uma forma específica 
de poder político brasileiro que floresceu durante a Primeira República, e cujas raízes remontam 
ao Império; já então, os Municípios eram feudos políticos por herança – herança não 
configurada legalmente – mas que existia de maneira informal” (QUEIROZ, 1976: 163).  
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 O representante maior desses valores (da prática do ‘jeitinho’ como 

estratégia de sobrevivência) está relacionado ao arquétipo do malandro. Este, 

que será a mais representativa imagem do brasileiro, acaba por se tornar um 

estereótipo da identidade nacional, “...o malandro é um profissional do “jeitinho” 

e da arte de sobreviver nas situações mais difíceis...” (DAMATTA, 1995:102) 

 

“...um sistema social dividido e até mesmo equilibrado entre duas 
unidades sociais básicas: o indivíduo (o sujeito das leis universais 
que modernizam a sociedade) e a pessoa (o sujeito das relações 
sociais, que conduz ao pólo tradicional do sistema). Entre os dois, o 
coração dos brasileiros balança. E no meio dos dois, a 
malandragem, o “jeitinho” e o famoso e antipático “sabe com 
quem está falando?” seriam modos de enfrentar essas 
contradições e paradoxos de modo tipicamente brasileiro. Ou seja: 
fazendo uma mediação também pessoal entre a lei, a situação onde 
ela deveria aplicar-se e as pessoas nela implicadas, de tal sorte que 
nada se modifique, apenas ficando a lei um pouco desmoralizada – 
mas, como ela é insensível e não é gente como nós, todo mundo 
fica, como se diz, numa boa, e a vida retorna ao seu normal...” 
(DAMATTA, 1992:97)    

  

Ao que parece, esta identidade de nação legitima a idéia de duas 

cidadanias: a cidadania dos que podem infringir as normas sem que sejam 

punidos e a cidadania dos que não podem infringir as normas, a ponto destes 

serem punidos pelo sistema ou até mesmo presos. 

 Não podermos deixar de citar que “o malandro”, é um personagem 

nacional. É um papel social que está à nossa disposição para ser vivido no 

momento em que achamos que a lei pode ser esquecida ou até mesmo burlada 

com certa classe ou jeito...” (DAMATTA, 1992:103).  

 

1.2 – A Esfera Pública: 
 

 Os rudimentos do conceito de esfera pública podem ser encontrados na 

herança helênica, com suas bases na cultura grega.  

 Neste sentido, Hannah Arendt (2000), no seu livro “A Condição Humana”, 

permite-nos discutir a configuração da esfera pública grega, salientando sua 

importância do processo de formação das bases da racionalidade ocidental. O 

seu texto constrói também uma profunda revisão e avaliação da filosofia que 
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preferiu falar do homem como categoria universal em detrimento da pluralidade 

humana.  

 Em seu pensamento, Arendt demonstra que as pessoas compartilham de 

um espaço comum, e é da cultura política, social e simbólica que emerge o 

convívio humano. Esta produção cultural elabora símbolos, aprimora valores, 

cristaliza relações e normatiza comportamentos, possibilitando a identidade 

coletiva. 

 O modelo de Arendt consiste ainda em que os sujeitos dessa produção 

cultural se expressem através da ação política, o que, na sua teoria, significa a 

capacidade de falar: do discurso e da legitimidade de agir (ARENDT, 2000: 

p.11). 

 A pluralidade humana é valorizada ao extremo por Arendt, ao ponto de 

argumentar que é a capacidade de nos comunicarmos que torna o mundo 

comum possível.  

 Com o surgimento da Cidade-Estado grega, as esferas da vida pública e 

a privada surgem com características diferentes. O delinear desses espaços é 

fundamental, pois não há cidadania na pólis grega sem que se houvesse 

liberdade na esfera privada.  O escravo não era cidadão, e na ágora grega só 

os cidadãos que detinham liberdade poderiam falar.  

 Este ato da palavra é fundamental para a compreensão da esfera 

pública, pois ela é a atividade que constitui o indivíduo sujeito nas relações e 

sua capacidade de escolher diante da adversidade, e mesmo da pluralidade 

humana. A vida pública, portanto, consiste em enfrentar questões da  

comunidade que muitas vezes representam um choque com interesses 

corporativos, radicais ou de cunho privado.  

 O poder é uma construção coletiva, que se materializa não pelo uso da 

força, mas pela capacidade de gerar confluências políticas e até mesmo o 

consenso, sem que se utilize a força, tanto física como a força simbólica.  

   

2 – Estudando o crime organizado: desafios metodológicos: 
 

A presente pesquisa é um estudo de caso de uma cidade situada no 

coração do Polígono da Maconha, e ao estudarmos as relações de seus atores 

sociais com o crime organizado surgiu a idéia de “Irene” como cidade imaginária 
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para proteger os depoimentos dos informantes e não criar estigmas à cidade. O 

sigilo é um elemento fundamental para a pesquisa, principalmente porque a 

conseqüência, para os entrevistados, poderá ser de retaliações de toda 

natureza, o que impossibilitaria a continuidade do estudo e a própria 

preservação dos atores sociais. O nome fictício “Irene” foi retirado dos contos de 

Ítalo Calvino que a define em seu livro “Cidades Invisíveis”:  

    

“...Irene é a cidade que se vê na extremidade do planalto na 
hora em que as suas luzes se acendem e permitem distinguir no 
horizonte, quando o ar está límpido, o núcleo do povoado: os lugares 
onde há maior concentração de janelas, onde a cidade rareia em 
vielas mal iluminadas, onde se acumulam sombras de jardins, onde 
se erguem torres com fogos de artifício; e, se o entardecer é brumoso, 
uma claridade anuviada infla-se como uma esponja leitosa aos pés da 
enseada...” (CALVINO,1990: 114). 

 

E descrevendo as relações na cidade de Irene, no texto literário de Ítalo 

Calvino, os viajantes falavam sobre Irene:     

 

“...Os viajantes do planalto, os pastores que transumam os 
armentos, os passarinheiros que vigiam as redes, os eremitas que 
colhem raízes, todos olham para baixo e falam de Irene. Às vezes, o 
vento transforma uma música de bumbos e trompas, o crepitar de 
morteiros na iluminação de uma festa; às vezes, o alarido da 
metralhadora, a explosão de um paiol de pólvora no céu amarelado 
dos incêndios ateados durante a guerra civil. Os que olham de lá de 
cima fazem conjecturas  sobre o que está acontecendo na cidade, 
perguntam-se se encontrar-se em Irene naquela tarde seria bom ou 
ruim. Não que tenham intenção de ir – e, de qualquer modo, as 
estradas que descem ao vale são ruins -, mas Irene magnetiza 
olhares e pensamentos de quem está lá no alto...” (CALVINO, 1990: 
114).   
 

Irene se apresenta, na realidade, como uma cidade que se “...todos olham 

para baixo e falam de Irene...”, este olhar afastado e distante esconde as 

dificuldades que o cotidiano apresenta em Irene, na sua busca por direitos. 

Irene está situada na região que envolve o chamado Polígono da 

Maconha. Localiza-se no Sertão de Pernambuco, com uma área aproximada de 

25.000 Km² e com este perímetro tornou-se “...um dos maiores centros 

produtores de maconha do Brasil...” (PERNAMBUCO, 2000 : 143).  
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 A região dos sertões do estado é dividida em duas Mesoregiões: A 

Mesoregião do Sertão Pernambucano e a Mesoregião do Sertão do São 

Francisco, que se subdividem, respectivamente, em quatro e duas 

microrregiões, correspondendo a 63,9% da área total do Estado. 

(PERNAMBUCO, 2000 : 144). A Mesoregião do Sertão Pernambucano 

subdivide-se nas microrregiões de Araripina, Salgueiro, Pajeú e Moxotó; a 

Mesoregião do Sertão do São Francisco subdivide-se nas microrregiões de 

Petrolina e Itaparica.     

 O polígono se encontra na microrregião de Itaparica e parte da 

microrregião de Salgueiro, compreendendo os Municípios de Floresta, Cabrobó, 

Belém do São Francisco, Salgueiro, Orocó, Mirandiba e Carnaubeira da Penha, 

esta última funciona como uma espécie de “capital”, não apenas por sua 

localização geográfica, pois fica bem no centro da área, mas porque 

Carnaubeira é estatisticamente o maior produtor de maconha do Estado de 

Pernambuco, considerando o número de apreensões e erradicações de 

plantações de maconha já realizadas até o ano de 2000 (PERNAMBUCO, 2000 

: 145).   
Esta região possui condições propícias para o plantio da Cannabis sativa 

sativa7: é transpassada pelo Rio Pajeú, que deságua no Rio São Francisco, o 

que garante a irrigação perene das plantações de maconha, isto sem falar nas 

ilhas do São Francisco conforme citação do relatório da CPI abaixo destacada:  

 
“...Ilhas do São Francisco; possui excesso de luz solar, 
indispensável ao desenvolvimento das mudas de maconha, é farto 
praticamente o ano todo; o relevo e vegetação típicos da caatinga 
dificultam a ação da Polícia; por fim, a região possui uma complexa 
malha viária, o que permite o escoamento rápido da produção....” 
(PERNAMBUCO, 2000 : 145). 
 

                                                 
7 “...Também conhecida por maconha, é uma erva de origem central-asiática, que mede cerca 
de dois metros de altura e cresce em zonas tropicais e temperadas; o princípio ativo da 
maconha é o delta –9 – tetrahidrocanabinol – THC, que é o responsável pelos efeitos que a 
droga causa no organismo, dentre os quais: perturbação do sistema nervoso; perda de 
memória; dilatação dos vasos sangüíneos da conjuntiva; aumento da freqüência cardíaca ; 
diminuição do hormônio sexual masculino (testosterona), causando perda da libido e podendo 
levar à infertilidade; câncer de pulmão (contém altos níveis de benzopirenos); redução das 
defesas imunológicas do organismo e a denominada “Síndrome Amotivacional”, pela qual o 
usuário perde o interesse por atividades cotidianas (trabalho, estudo, esportes, namoro, etc.), 
em favor do uso da droga...” (PERNAMBUCO, 2000 : 143) 
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Nas entrevistas em Irene, sobre a origem da maconha na região, o 

depoimento mais revelador foi dado por P1 que identifica a entrada do crime 

organizado na região através de Arlindo da Maconha, que, segundo suas 

informações, tinha atuação de amplo conhecimento na região e a sua ação se 

destacava pelo prestígio que gozava com políticos e autoridades.      

 

“...Como eu falei antes, o Arlindo da Maconha vivia em uma fazenda 
perto da cidade de Trindade. Naquela época tinha pessoas 
consumidoras, mas a sociedade o apoiava pela assistência que ele 
dava, inclusive influência com políticos que ele financiava. No caso 
de Cabrobó, se diz que quem não está envolvido está conivente. 
Quando a polícia federal está efetivamente em Cabrobó a economia 
não se desenvolve com a mesma liquidez, a sociedade 
cabroboensa vive em função da maconha, pois o comércio vive em 
função do dinheiro do tráfico...” P1 
 

Contudo, a própria origem da maconha na região é controvertida. O padre 

de Irene não acredita que tenham sido os mais pobres que trouxeram a 

maconha para o plantio argumentando: 

 
“...Eu não creio que a droga ela tenha sido trazida para a região 

por pessoas pobres. Ela deve ter vindo por alguém muito influente e 
aí, infelizmente, ela também se propagou para as camadas mais 
simples, mais humildes. Mas eu creio que a cabeça de tudo isso, o 
inventor da coisa, é da alta, e isso continua sem nenhum problema. 
Ela continua muito clara aos nossos olhos...” (Entrevista com P2). 
 

A escolha por este tema com características tão complexas, e tão 

perigoso por força da ação no narcotráfico, tem duas motivações em particular 

que gostaria de destacar. A primeira foi o meu trabalho de conclusão de curso 

sobre: “A Representação da Greve da Polícia Militar em Pernambuco no ano de 

1997”.  Na pesquisa, explorei as questões que nortearam a greve da polícia, o 

que permitiu encontrar, durante as entrevistas, o primeiro informante desta 

dissertação (P1), que é um oficial da reserva que serviu toda a sua carreira na 

Polícia Militar no sertão, nas cidades do Polígono da Maconha.  

A monografia também permitiu desenvolver uma experiência de 

entrevistas em profundidade, que trouxeram elementos significativamente 

reveladores para o estudo das representações da farda, do policial e sua 

relação com a sociedade. 
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A segunda motivação se deu pela observação das audiências públicas 

das CPIs Federal e Estadual, que trataram do crime organizado. Nestas 

reuniões, representava o Movimento Nacional de Direitos Humanos – 

Articulação Pernambuco, através da Secretaria de Direitos Humanos Desmond 

Tutu, da Diocese Anglicana do Recife.       

A experiência de pesquisa na graduação, ao lado da importante chancela 

de aluno de Pós-Graduação da UFPE, mestrando de Ciência Política, vinculado 

ao NIC – Núcleo de Estudos de Instituições Coercitivas, Democracia e Direitos 

Humanos, facilitou em muito o acesso a pessoas que aceitaram colaborar com 

a pesquisa através de entrevistas. 

Os moradores da região e da cidade de Irene permitiram acessar pessoas 

e lugares com um certo grau de proteção para ambos, entrevistador e 

entrevistado.  

Do diário de campo, descrevo a seguinte experiência, entre outras: Uma 

das viagens à Irene foi marcada pela visita a uma fazenda que é apresentada 

pelos atores locais das famílias patriarcais como um espaço de foragidos. O 

acesso à fazenda só foi possível depois de vários contatos intermediados por 

informantes da pesquisa, que em Irene gozam de uma profunda credibilidade. 

Mesmo assim fomos em um veículo que só pôde entrar depois da porteira da 

fazenda, após uma apresentação minha e do informante de uma das famílias. A 

recepção se revestia de uma cena marcada pela vulnerabilidade a que o 

pesquisador se expõe na ousadia de buscar, não o fato jornalístico, mas o 

fenômeno político. E assim, logo pude perceber que a posição do carro na 

porteira era estratégica para quem estava na fazenda, pois do alto da caixa-

d´água estava uma pessoa armada que nos recebeu dizendo “...tenho que ter 

cuidado, podia ser a polícia...”. 

Neste terreno de completa ausência do Estado, na sua concepção mais 

singela, prevalece um conjunto de códigos e expressões que mostram a 

relevância do estudo, no sentido de refletir o Narcotráfico e suas manifestações. 

Para o desenvolvimento deste trabalho um importante documento que 

trata do poder do tráfico nos espaços públicos direciona-se à corrupção de 

funcionários públicos, políticos e do aparato policial. É o texto final da CPI8 

                                                 
8 “...As Comissões Parlamentares de Inquérito possuem a natureza jurídica de atividade 
administrativa, discricionária, investigativa e inquisitorial. Chegamos a essa conclusão 



 22

Federal do Narcotráfico  que descreveu detalhes desse processo, assim como 

sua versão estadual, criada através do Ato n° 884, em 18 de fevereiro de 2000, 

e conhecida como CPI Estadual do Narcotráfico e da Pistolagem, 

(PERNAMBUCO, 2000:11). 

A hipótese central da pesquisa utiliza a definição do crime organizado 

tradicional e compreende que os grupos articulados em Irene se agregam sob 

uma formação de clã, criando um caráter peculiar do crime tradicional. São 

famílias que alimentam uma disputa pelo poder no plantio da maconha, 

utilizando a desconfiança no sistema, e assim agindo de forma a usarem do 

terror como um fator de desagregação da cidadania. 

Para comprovar esta afirmação precisamos conhecer aspectos da região 

marcada por uma longa história de banditismo, cujas características estão 

presentes no inconsciente coletivo de uma população que aprendeu, muito 

cedo, a idéia do poder baseado na força e nas relações familiares. 

Na pesquisa, verificamos relatos como:  

 
“...essa criminalidade não tinha um componente apenas dos 
segmentos mais pobres, pauperizados, mas na verdade havia 
uma cadeia produtiva envolvendo políticos, empresários da região 
e na ponta da rama como se diz, estavam os pequenos 
agricultores que no final são os que eram atingidos pela 
repressão. As prisões estão cheias de pequenos agricultores 
envolvidos com o cultivo de droga. Na verdade são os produtores 
os primeiros dessa cadeia de ganhos impressionante que é o 
negócio do tráfico e aí posteriormente na Câmara dos Deputados 
denunciamos esse caso, solicitamos ações da Policia Federal, 
Governo do Estado mobilizamos a opinião da sociedade na 
região, políticos e posteriormente fizemos uma articulação na 
Câmara dos Deputados que ajudou a CPI do Narcotráfico no ano 
de 1999, e essa teve o impacto em escala nacional que investigou 
não só o caso de Pernambuco mas verificamos e terminamos 
compreendendo a dimensão nacional e até internacional da 

                                                                                                                                                 
conjugando os atributos dos Inquéritos Parlamentares, a saber: a) Constitui-se numa atividade 
congressual com objetivo específico de colher elementos e indícios informativos que tenham 
pertinência com o fato determinado que ensejou a criação e instalação da Comissão 
Parlamentar; b) A atividade parlamentar de investigação não é desenvolvida sob a forma 
processual, e a este não se equipara juridicamente, mas, verdadeiros atos administrativos 
discricionários informativos, que objetivam especificamente, levar ao conhecimento da Casa 
Legislativa que o criou, os elementos colhidos nas investigações e diligências realizadas; c) A 
Comissão Parlamentar, não obstante vinculada a Constituição Federal, possui o atributo da 
discricionariedade, posto que detém a faculdade de fazer determinada investigação ou 
diligência;(...)” (Silva,2000).   
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questão do tráfico de droga no Brasil (...). Que não mais pode ser 
tratado como uma questão do negócio das drogas, mas a 
lavagem de dinheiro, o envolvimento e a corrupção envolvendo 
autoridades do estado, do Judiciário, da policia, empresárias 
nessa articulação criminosa que se constitui hoje uma realidade 
mundial...” (Entrevista com C1) 

 

O depoimento denuncia a relação econômica que o tráfico tem na cidade 

com a sua própria estratificação social: os que lucram com o plantio da 

maconha constituem uma rede de poder baseada na ordem do medo. O silêncio 

sobre o tema é presente na região, e esconde a luta cotidiana dos que buscam 

a cidadania, e encontram nas relações políticas as origens do crime organizado. 

Para quem participou ativamente da CPI do Narcotráfico, a visão sobre o 

fenômeno e a sua extensão nas redes do poder local são de uma grande 

magnitude, principalmente pela sua capacidade, tanto de capilaridade na 

sociedade, arregimentando desde pessoas humildes a empresários, como em 

sua influência e ramificação internacional. Isso possibilita uma grande 

capacidade de mobilização financeira, em sofisticados instrumentos de lavagem 

de dinheiro que financiam as operações de plantio, os integrantes das bases de 

apoio e ainda políticos que tiveram suas campanhas financiadas pelo dinheiro 

do tráfico.     

 
“...[o]  Brasil é hoje uma rota internacional desse tráfico de drogas e 
evidentemente as situações do Rio de Janeiro, por exemplo, estão 
vinculadas com essa realidade além do crescimento dessa 
realidade nos grandes centros urbanos em diversas outras áreas do 
país o que revela que essa ação é um elemento extremamente 
perigoso e preocupante não mais como uma questão de 
narcotráfico apenas, mas certamente como um problema político 
social muito grave. Nós estamos diante de um crescimento do 
crime, de uma criminalidade sofisticada, com um poder de fogo 
muito grande, articulada internamente no país e externamente o que 
tem suas ramificações. Eu já falei no que se manifesta na lavagem 
do dinheiro, tráfico de armas, contrabando e evidentemente da sua 
organização política na sociedade. Hoje o crime organizado não é 
mais uma operação de delinqüentes convencionais é na verdade 
uma rede de atores com diversos graus de sofisticação que 
elaboram a ação do crime organizado desde as cabeças que 
pensam aos que comercializam, aos que operam o grande 
negócio...” (Entrevista com C1). 
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Este processo permite associar alguns aspectos que demonstram a 

complexidade da pesquisa, uma vez que apenas a análise de estatísticas 

fornecidas pelos órgãos oficiais da ação de repressão ao crime organizado não 

expressa os elementos subjetivos que o sistema de interesses do narcotráfico 

articula na região.  
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Quadro descritivo dos principais conflitos: 
Clã / Cor Memória do Conflito Observações 

Clã Preto x Clã Amarelo “...O foco da luta entre estes 
clãs é Irene, a motivação é a 
disputa pelo poder político; o 
conflito entre estes clãs acaba 
por envolver a tradicional 
família “Carvalho”, que se 
associa aos do Clã Amarelo...” 
(PERNAMBUCO, 2000: 148) 

A CPI Federal apontou uma 
fazenda pertencente a uma 
integrante do clã preto como 
possuidora de uma fazenda 
em que a polícia encontrou 
cem mil pés de maconha 
(BRASIL, 2000: 720). 
 

Clã Verde x Clã Branco “...Durante muitos anos a 
cidade de Belém do São 
Francisco se viu amedrontada 
pela guerra entre os [membros 
do clã verde e os do clã de cor 
branca], cuja motivação é 
possível que nem eles 
saibam; a matança só 
diminuiu quando os “do clã 
verde” se retiraram para o 
Município de Cabrobó, em 
meados de 1992. Trata-se da 
disputa entre os clãs mais 
sangrenta do Estado de 
Pernambuco, com requintes 
de crueldade, onde nem as 
mulheres, crianças e idosos 
são poupados...”  
(PERNAMBUCO, 2000: 148) 

“Há indícios de que os 
[membros do clã verde] 
estejam envolvidos em 
assaltos a agências bancárias 
e caminhões, pistolagem e 
tráfico de maconha, nos 
estados de Alagoas e 
Pernambuco. 
(PERNAMBUCO, 2000: 148)”. 
Os [membros do clã branco] 
são liderados por Antônio 
Benvindo, mas têm no 
criminoso “Chico Benvindo”9, 
um fugitivo da Cadeia Pública 
de Belém do São Francisco, 
sua figura de maior 
expressão, que comanda um 
grupo de assassinos que se 
refugia na caatinga e ressurge 
para vingar as mortes do 
clã...” (PERNAMBUCO, 2000: 
148)  

Clã Verde x Clã Azul  “...Após a transferência dos 
[membros do clã verde10] 
para o município de Cabrobó, 
surgiu nova guerra familiar, 
envolvendo esta família e os 
membros do clã azul e os 
“Cláudios” que já resultou em 
dezenas de mortes, apesar do 
pouco tempo...” 
(PERNAMBUCO, 2000: 148)   

Os [membros do clã azul] são 
naturais de Cabrobó, assim 
como os “Cláudios”, batizados 
como o nome de seu líder 
Cláudio Aprígio dos Santos, já 
morto; há indícios de que os 
“Cláudios” têm ligação com o 
famigerado “Comando 
Vermelho”, organização 
criminosa carioca...” 
(PERNAMBUCO, 2000: 148) 

 
                                                 
9 Morreu no dia 4 de abril de 2003, José da Cruz, o Chico Benvindo, morto em tiroteio com policiais 
militares da CIOSAC (Companhia Independente de Operações de Sobrevivência em Área da Caatinga), na 
ilha onde se escondia, em Belém de São Francisco, Foi surpreendido com mais cinco homens de seu 
bando, com Chico foram apreendidos duas pistolas, uma metralhadora Mini-Rugger e um fuzil Fal 
pertencente à PMPE, segundo versão do Capitão Roberto Galindo, a arma foi conseguida depois de 
assassinato de um policial da PM. Foram envolvidos 45 homens na operação. “A notícia da morte de 
Chico repercutiu rapidamente... Centenas de pessoas foram para o local conhecido como balneário da 
cidade, por onde o corpo de Chico chegaria de barco....” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, VIDA 
URBANA:B8)  
10 Se destaca como liderança no conflito Joaquim Nascimento dos Santos, mais conhecido como Cleiton 
Araquan, foi morto no dia 25 de setembro de 2003, em uma mega operação das polícias federal e militar, 
em tiroteio numa tentativa de assalto a banco. A ação dos polícias envolveu 40 agentes da Polícia Federal, 
e 80 da Polícia Militar de Pernambuco, um helicóptero utilizado na operação da Polícia Federal, dos aviões 
da Polícia Federal e mais um helicóptero (JORNAL DO COMMERCIO, CIDADES:1 E 2).      
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Representação gráfica da rede de entrevistas por irradiação: 
Figura 1 – Representação das entrevistas realizadas e suas relações. 
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A Figura 1 demonstra as relações dos entrevistados e a constituição 

de uma rede de indivíduos representativos para o estudo da sociedade de 

Irene. 

A representação gráfica permitiu agrupar os dados da pesquisa, e 

revelaram a rede das famílias da região, assim como o posicionamento de 

algumas instituições que direta ou indiretamente são fundamentais na 

prevenção do crime organizado e suas ramificações no Estado.   
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O circulo representa os limites de Irene, e dele saltam, tanto os 

informantes e seus cargos e funções e instituições. Também utilizaremos 

entrevistas retiradas de relatórios e documentos que subsidiam as 

entrevistas:  

Entrevistado -  
status social 

Região Código 

Oficial da PM 

Reformado – P1 

Polígono 1 

Padre – P2 Polígono 2 

Bispo – P3 Polígono 3 

Jornalista – P4 Polígono 4 

Membro do Clã Verde 

– P5 

Polígono 5 

Apenado em Irene 1 – 

P6 

Polígono 6 

Apenado em Irene 1 – 

P7 

Polígono 7 

Apenado em Irene 1 – 

P8 

Polígono 8 

Apenado em Irene 1 – 

P9 

Polígono 9 

Membro do Clã Azul – 

P10 

Polígono 10 

 Membro do Clã 

Amarelo – P11 

Polígono 11 

Dep. Membro da CPI 

Federal – C1 

Capital 12 

Juiz – P12 Polígono 13 

Promotor – P13 Polígono 14 

Depoente da CPI Federal 

do Narcotráfico – P14 

Polígono  15 

Depoente da CPI Federal 

do Narcotráfico – P 15 

Membro do Clã Preto 

Polígono 16 

Membro do Clã Branco Polígono 17 
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Na análise de conteúdo da pesquisa, os elementos da disputa entre Estado 

e clãs foram categoricamente destacados em Irene. Para isso, traçamos nos 

textos das entrevistas o número de repetições de palavras com o maior 

coeficiente de citações e chegamos a algumas palavras como: polícia, maconha, 

família, tráfico, maçonaria, arma e juiz.  

Colocamos dados do quadro de entrevistas com pessoas da sociedade de 

Irene e o mesmo cruzamento com quatro personagens da comunidade 

carcerária. Ao cruzarmos os índices, chegamos ao seguinte quadro: 

 
Tabela 2: Freqüência de palavras chaves  

Palavra P1* P2 P3 P4 P6 P7 P8 P9 Total 

1. Polícia / Policial / 

PM / Sargento / 

Delegado / Civil  

19 11  9 8 3 10 2 62 

2. Família 2 19 14 8     43 

3. Maconha / cultura 

/ roça 

17 14  1 6    38 

4. Tráfico / Narcot. /  

Traficante 

10 12 11 5 1    38 

5. Maçonaria / 

Maçom 

11 12       23 

6. Armas     1  8 5 14 

7. Juiz     2 3 2  7 

* onde P, representa pessoa do polígono e sua ordem de entrevista. As células 
sombreadas são as entrevistas realizadas na Cadeia Pública de Irene. 
  

 No grupo de quatro entrevistas com apenados em Irene, é possível 

perceber nitidamente a presença da preocupação com armas e com o juiz. 

Estas citações estão atreladas a uma representação de violação de direitos 

humanos por parte dos policiais e de conivência ao comércio de armas. 

 Na entrevista com um representante do Clã Azul  - P10, o entrevistado 

apontou uma tabela de preços de armamentos vendidos no câmbio negro na 

região. Estes armamentos alimentavam a guerra entre as famílias.  

 

“Na época da confusão (abril de 94), uma R15 custa R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), e se revende por R$ 8.000,00  (oito mil reais). A 
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arma Ponto 50 de uso exclusivo do exército como as pistolas 762 
também foram comercializadas na região e hoje uma R15 chega a 
custar R$ 10.000,00 (dez mil reais) para quem se interessar...”  (Clã 
Azul  - P10).   

 

 Por outro lado, as palavras encontradas com maior ênfase nas 

entrevistas dos moradores da cidade, que têm diferentes níveis de escolaridade 

e possuem níveis de socializações diferentes na sociedade de Irene, 

demonstram uma freqüência da palavra família, seguida de perto por maconha 

e tráfico.      

No todo, a palavra maconha atingiu o terceiro lugar, ficando atrás de 

polícia, que possui 62 citações.  

 O poder local é exercido pelas famílias através de suas ramificações, que 

constituem elementos de proteção simbólica. Esta proteção é fortalecida pelo 

véu que a ideologia do medo impõe. Medo alicerçado na impunidade fruto da 

manipulação de provas e evidências de crimes cometidos por agentes do  

Estado. 

 É preciso ressaltar que esta relação com o poder local cristalizou uma 

centralização do poder tradicional e impediu que a estrutura burocrática do 

Estado racional legal se consolidasse nos municípios.  

O Estado é assimilado pela população compreendendo as administrações 

locais como espaços de manutenção dos empregos de parentes ou até 

extensão da empresa familiar. 

Na área de plantio, o Estado Pleno não se implantou, ou seja, não se 

tornou uma verdade a afirmação de que:  

 
 “...a racionalização do direito, historicamente consentânea à 
racionalização do aparelho de Justiça e da administração 
burocrática do Estado, supôs a separação entre a coisa pública e 
negócios privados...” (ADORNO, 1998). 
 
Simbolicamente, há disputa de poder político nas projeções de atos 

violentos e na ‘contabilidade’ do número de mortos no conflito entre o crime 

organizado e o Estado.  A polícia apresenta-se com uma postura controvertida e 

unanimemente questionada pelos entrevistados, pois quando não é na forma, a 

polícia é criticada no conteúdo das denúncias e operações que pratica.  
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A participação nos atos de criminalidade também não é exercida pelo 

conjunto do clã: na prática, setores, ou sub divisões do grupo familiar se 

comprometem com o plantio e o tráfico de maconha. 

A outra parte da família geralmente sofre as conseqüências dos atos de 

seus parentes “foragidos” ou “corruptos”, que em muitos casos são agentes do 

tráfico de drogas ou perpetradores de outros delitos. 

Entre as redes formadas pelas famílias patriarcais, fica evidente que não 

há uma hegemonia11, ou seja, não há por parte de nenhum grupo ou clã uma 

formulação que se sobreponha ao outro. Contudo emerge das organizações do 

crime organizado o poder carismático em Irene que se caracteriza  por uma 

lógica de submissão ao mito, ou ícone que delimita a ação do grupo.  

Estas características também são observadas em algumas conclusões 

dos estudos sobre a máfia italiana, concluindo-se que:  

 

 “... a estrutura da própria Máfia baseia-se tipicamente nas relações 
verticais (em geral instáveis) de autoridade e dependência, havendo 
pouca ou nenhuma solidariedade horizontal entre iguais...” 
(PUTNAM, 2000: 157).   
 

Este elemento é fundamental para entendermos que o poder político do 

crime organizado12 nasce do vazio da participação coletiva, sendo da natureza 

do tráfico concretizar a ocupação dos espaços políticos, catalisando para si o 

                                                 
11 Compreende-se por hegemonia: “...Segundo Gramsci, numa sociedade de classes, a 
supremacia de uma delas se exerce sempre através das modalidades complementares e, de 
fato, integradas, se bem que analiticamente dissociáveis, do domínio e da Hegemonia. Se o 
domínio se impõe aos grupos antagônicos pelos mecanismos de coerção da sociedade política, 
a Hegemonia se exerce sobre grupos sociais aliados ou neutrais, usando dos “mecanismos 
hegemônicos” da sociedade civil. Uma conjugação de força e de consenso, de ditadura e de 
Hegemonia é fundamental em todo o Estado; o que varia é a proporção entre ambos os 
elementos, em razão do grau de desenvolvimento da sociedade civil, que, como sede da ação 
ideologicamente orientada, é o lócus de formação e difusão da Hegemonia, o centro nevrálgico 
de toda estratégia política. (BOBBIO, 1992:580). 
12 “...crime organizado possui uma textura diversa: tem caráter transnacional na medida em que 
não respeita as fronteiras de cada país e apresenta características assemelhadas em várias 
nações; detém um imenso poder com base em estratégia global e numa estrutura organizativa 
que lhe permite aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal; provoca danosidade social 
de alto vulto; tem grande força de expansão, compreendendo uma gama de condutas 
infracionais de moderna tecnologia; apresenta um intricado esquema de conexões com outros 
grupos deliqüenciais e uma rede subterrânea de ligações com os quadros oficiais da vida social, 
econômica e política da comunidade; origina  ato de extrema violência; urde mil disfarces e 
simulações e, em resumo, é capaz de inerciar ou fragilizar os poderes do próprio Estado...” 
(LAVORENTI e SILVA, 2002:18).  
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poder de mando, o poder de morte e vida, o poder de prosperidade e de 

fracasso.  

 

“...duas famílias que por desavenças que creio que a essas alturas 
não são mais nem bem claras. Os próprios interessados começaram 
a fazer guerra entre si e que, graças a Deus, faz um ano e meio, um 
pouco mais, pararam depois de um acordo, aí são dois grupos, duas 
famílias (...), que começaram a brigar envolvendo também outras 
famílias, e criando situações graves. Devido também a essa cultura 
de violência: aqui a mentalidade é que não se leva desaforo para 
casa...” (Entrevista com P3). 

 

O que representa o crime organizado em Irene considerando as suas 

múltiplas facções e perigos por se tratar do subterrâneo das relações sociais da 

região.  

 Em matérias de jornais de grande circulação no estado, é possível obter 

dados interessantes sobre a realidade do narcotráfico em Pernambuco e sobre 

a atuação dos grupos que se organizam em estruturas sofisticadas para 

cometer crimes e financiar ações ilícitas.  

A máquina que está por trás da “lavagem de dinheiro” representa, 

segundo  dados da Polícia Federal divulgados na imprensa local, mais de 200 

contas suspeitas abertas em Bancos na Suíça, envolvendo um total de US$ 890 

milhões (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2003:B12). 

Na mesma matéria, o Estado de Pernambuco é apontado como 

responsável pelo repasse de U$ 100 mil a US$ 200 mil dólares transferidos 

ilegalmente do Recife para fora do país. E estima-se que, no País, US$ 10 

bilhões obtidos anualmente sejam enviados para o mercado formal através de 

operações bancárias, operações de câmbio e financiamento de obras de 

construção civil. O envio de dólares teria a colaboração de empresários e 

políticos.  

O Relatório da CPI Estadual da Pistolagem e Narcotráfico aponta que: 

“...no ano de 1999, foram feitas apreensões de cocaína no Aeroporto 

Internacional dos Guararapes no valor aproximado de US$ 3.000.000,00 (três 

milhões de dólares), o que demonstra, (...) que Recife já faz parte da rota do 

tráfico internacional de drogas...” (PERNAMBUCO, 2000: 163).  
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Estes dados sugerem que temos no Estado de Pernambuco um grande 

fluxo de capitais que geram uma densa e complexa rede de interesses que 

precisam ser observados nas diversas camadas da sociedade de Irene. 

A pesquisa traz consigo o resultado de uma provocação à academia no 

sentido de se desafiar no horizonte de fenômenos que tragam a tona um 

redesenhar da teoria social sobre as diversas manifestações do crime 

organizado e as suas características para contribuir definitivamente no 

estabelecimento de mecanismos de “accountability”  horizontal, que são as 

CPIs. 

Por fim, os convido a entrarmos em Irene, tal qual o conto descrito por 

Ítalo Calvino, procura demonstrar como os peregrinos se perguntam no alto do 

planalto o que acontece na cidade, porque de suas observações surge uma 

cidade enigmática, que no horizonte se apresenta como um lugar de dúvidas e 

incertezas, mas de cujo alto se ouvem os passarinhos, os eremitas e deles o 

registro de sua história. 
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CAPÍTULO II 
A CRISE DO PODER LOCAL  

- Que vale é que os Coronéis perderam o cartaz,  

- hoje não tem mais esse negócio de Coronelismo.  

- Coronel hoje é Coronel mesmo! 

(Luiz Gonzaga) 
 

Na perspectiva de analisar os modelos de dominação política de Weber e 

aplicá-los na construção da esfera pública em Irene, torna-se imperativo 

resgatar vários elementos da formação histórica do poder local para demonstrar 

o grau de interferência política que o narcotráfico exerce na relação do poder 

tradicional e, em parte, no conflito entre os clãs da região. 

Veremos também que o modelo patrimonial, que no apogeu de seu 

projeto apropriou-se do Estado, com o uso do clientelismo, em dado momento 

esgota-se como modelo de dominação tradicional. O estopim da crise foi o 

‘escândalo da mandioca’, que provocou uma retração do financiamento dos 

projetos de crédito agrícola por parte da burocracia federal, levando um grande 

número de famílias a buscarem o poder econômico do tráfico. No vácuo surgem 

novos personagens que legitimam seu poder no crime organizado, levando, 

inclusive os jovens, a encontrar no tráfico um projeto de sobrevivência. 

A questão da legitimidade do poder político em Irene, sempre esteve                   

intimamente ligada à terra porque dela se viabilizaram os interesses da 

aristocracia colonial e, ao mesmo tempo, produziu o ambiente constitutivo de 

uma identidade regional baseada nas relações dos clãs.  

 
“...O “clã” se define através da comunidade do nome, que significa 
ascendência comum; a ascendência tanto pode ser de um mesmo 
tronco historicamente datado, como no caso das “gens” romanas, 
como de um antepassado mítico, o totem – caso em que os 
descendentes trazem o mesmo nome totêmico. No Brasil, a 
parentela é mais extensa do que a ascendência de um 
antepassado carnal, e certamente nada tem a ver com o 
parentesco totêmico...” (QUEIROZ, 1976:180)     

 

O significado desta lógica colonial era integrar as condições de vida da 

população a uma dependência com o senhor da terra. Dessa forma, o tecido 

social construído nesse processo de colonização era baseado nas relações de 
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apadrinhamento, de um tipo semi-capitalista de relações comerciais baseadas 

no dote, na política de troca de favores e num clientelismo tão arraigado que 

prejudica a própria caracterização do público e do privado. “...resultam as 

características secundárias (...) o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do 

voto, a desorganização dos serviços públicos locais...”  (LEAL. 1997: 41)  

 

“... No século XIX, no sertão a sociedade era menos desigual e mais 
solidária do que no litoral. Havia muitas festas para consagrar os 
laços que uniam os senhores e seus trabalhadores. Muito deles 
tornaram-se compadres. Nas fazendas de gado, os agregados e os 
vaqueiros, além de serem homens livres, recebiam quarta parte da 
cria (isto é, dois bezerros nascidos das vacas de que cuidavam) 
como paga por seu trabalho. Como eram poucos e o trabalho não 
era tão cansativo, podiam também se tornar fazendeiros. Isso 
gerava competição e conflito para saber quem era o dono do gado e 
o dono da terra...” (ZALUAR, 1996: 67-68) 
 

A concentração de terras no sertão, também fortalece a relação de poder 

político. A terra em quantidade significa poder e acúmulo de capital e com ela se 

media o controle institucional, como afirma Manoel Correia: 

 

 “(…)  Convém salientar que esta concentração de terras, de 
propriedades, é  feita como uma forma de acumulação, (...) cuja 
valorização inicial é muito superior [ao] índice inflacionário, e também 
porque a propriedade de terra dá ao proprietário, quando pessoa 
física, um maior status social, uma maior consideração no meio em 
que vive, além de ser um fator de poder político que lhe permite 
orientar e manipular os seus trabalhadores, sobretudo [se forem] 
moradores em suas terras, ter influências nas eleições dos prefeitos e 
vereadores dos pequenos centros interioranos, influência ainda nas 
eleições de deputados estaduais e federais…” (ANDRADE, 1980: 68) 
 

 A terra, portanto, tornou-se lucrativa politicamente, mas improdutiva, 

principalmente pelo fato de que a seca se tornou algo “inevitável” na região. As 

grandes propriedades possuíam um capital simbólico que se expressava na 

capacidade política do proprietário. A produção era secundária, até pela falta de 

recursos e investimento que propiciassem melhores condições na agricultura . 

Jacob Gorender expõe a relação de valor acumulado:  

 

“(…)  A terra, que, por si mesma, como terra não tem valor, mas 
apenas preço, passou a funcionar no Brasil como reserva de valor, 
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como forma de entesouramento. Este é um ônus do desenvolvimento 
agrário brasileiro, que se combina com as taxas altíssimas de renda 
da terra, exorbitantes para qualquer país capitalista  desenvolvido. Daí 
a fraca expansão do arrendamento verdadeiramente capitalista, um 
país em que são tão extensas as áreas de solo fértil e inculto, áreas 
cada vez melhor servidas de meio de transporte…” (GORENDER, 
1994: 40)  

  
A terra passou a exercer a função de reserva de valor (MARX, 1983: 36-

43), e só é viável se o dono da terra tiver capacidade de gerar riqueza sem 

custos ou gastando o mínimo para o trabalho realizado. Isso é possível pelo alto 

grau de pobreza gerado pela estiagem e pela falta de alternativas econômicas 

para os moradores do campo. Os colonos, por outro lado batizaram seus filhos 

tendo o Coronel como padrinhos e assim se tornando ‘compadres’. Dessa 

forma, se tornaram “parentes” dos seus patrões. Esta relação simbólica de 

associação e vínculo com a terra, desconsiderava o trabalho aplicado nela e 

criava de forma aprimorada uma dominação tradicional na região.  

 
 

1.1 – O Esgotamento da racionalidade tradicional:  
 

 Como a terra por si só não conseguia manter o lucro, tornou-se 

necessário se apropriar das estruturas do aparato burocrático do município, 

reforçando o clientelismo, uma vez que os postos são ocupados pelos 

apadrinhados e não por profissionais que executem as tarefas à altura da 

necessidade da máquina pública. Esta dominação tradicional, 

conseqüentemente, conta com uma base técnica fragmentada, que não 

desenvolve a impessoalidade do poder público e, naturalmente, não consegue  

absolver quadros técnicos qualificados.  

 

“....Um dos principais motivos dessa desorganização generalizada [é 
a]  incultura do interior, cópia muito piorada da incultura geral do país. 
Se os próprios governos federal e estaduais têm tanta dificuldade em 
conseguir funcionários capazes, por isso mesmo improvisando 
técnicos em tudo da noite para o dia, imagine-se o que será dos 
municípios mais atrasados...” (LEAL. 1997. p. 60) 

 

 Mas, a incapacidade executiva que permeia o horizonte burocrático das 

cidades é também fruto da ação de grupos políticos que mapeiam as funções 
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estratégicas e nelas encontram a capacidade de sobreviver, seja empregando 

integrantes do clã ou garantindo que os ocupantes de cargos públicos não 

ameacem os interesses de correligionários.  

 Esta prática criou verdadeiros redutos políticos e condicionou a lei ao 

interesse de classe ou de grupos. Isso é tão forte, que no meio jurídico se atribui 

a esta prática a seguinte frase: “aos amigos tudo e aos inimigos os rigores da 

lei”. Victor Nunes Leal destaca esta prática e suas interlocuções: 

  
“...a nomeação dessas autoridades é de sumo interesse para a 
instituição dominante no município e constitui uma das mais valiosas 
prestações do Estado no acordo político com os chefes locais. 
Embaraçar ou atrapalhar negócios ou iniciativas da oposição, fechar 
os olhos à perseguição dos inimigos políticos, negar favores e 
regatear direitos ao adversário – são modalidades diversas da 
contribuição do governo estadual à consolidação do prestígio de seus 
correligionários do município...” (LEAL. 1997. p. 67) 

 

 O processo de afirmação dos grupos locais é profundamente integrado 

com as disputas nacionais e regionais e, através delas, se alimenta de favores e 

de trocas, uma vez que as eleições não são casadas, e a estrutura do poder 

político é dominada pelos grupos estruturados, naturalmente, para não perder 

espaços e posses.  

 As eleições na República também trouxeram um novo custo financeiro às 

campanhas e nelas se agregou a necessidade de construir a imagem do 

candidato e de fortalecer as bases eleitorais através do controle pelos cabos 

eleitorais, registrando e projetando os votos.  

Ao mesmo tempo, esse clientelismo fortalece os candidatos, e 

enfraquece o Estado, pois em seus nomes prestam-se “serviços”, que são 

atribuídos a favores em detrimento do dever de prestar a assistência garantindo 

a impessoalidade do Estado.      

Concessões de rádio, funções em autarquias ou em empresas de 

economia mista, são barganhados para garantir a troca de favores, bem como 

assegurar a sobrevivência do grupo político.   

 É dessa forma patrimonial13 que se consolida um tipo de política 

clientelista, que corrompe o poder público e destrói as bases da participação 

                                                 
13 “...A Própria formação política patrimonialmente administrada do mesmo modo que a 
dominação patrimonial só que em grau diferente, conhece como dever principal dos dominados 
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política, reforçando o poder do líder político local, com a clara conivência do 

poder público Estadual e Federal, como Victor Nunes destaca: 

 
“... As oligarquias de cada estado controlavam juízes, promotores, 
escrivães, delegados. A alternância de um dos dois partidos (o 
liberal e o conservador) no governo fazia com que a facção no 
poder conseguisse vantagem e impunidade para seus membros, 
enquanto a outra facção encontrava dificuldades para defender-se 
dos abusos, apelando para a autoridade central...” (ZALUAR, 1996: 
68). 
 

Surge a indústria da seca, que criava várias frentes e em nome dos 

trabalhadores do campo. Havia liberação de verbas para financiamentos dos 

colonos, mas a falta de transparência e de controle social acabou por permitir 

fraudes, como o do Escândalo da Mandioca14. 

Estes escândalos impediram, nos anos 80, a continuidade dos fundos e 

créditos rurais e por conta disso um novo ciclo começou. Os agricultores 

passaram a plantar a maconha com maior intensidade na região, com 

‘financiamento’ garantido e sem custos com energia, água entre outros.  

 
“...O escândalo se deu na linha de crédito do Banco do Brasil 
destinada para o cultivo de mandioca em que as pessoas requeriam 

                                                                                                                                                 
perante o senhor sobretudo seu abastecimento material. Inicialmente, em termos da intermitente 
“ação ocasional” política, na forma de presentes e ajuda em casos especiais. Com crescente 
continuidade e racionalização do poder senhorial político, porém isso ocorre de modo cada vez 
mais abrangente e mais semelhante à das obrigações patrimoniais, de modo que na Idadade 
Média é muitas vezes difícil distinguir entre obrigações originadas em poder político ou em 
poder patrimonial. Em sua forma clássica, este abastecimento do senhor realiza-se em todos os 
Estados extensos, baseados em economia não-monetária, da Antiguidade, da Ásia e da Idade 
Média, de tal modo que a entrega em espécie das necessidades do senhor e de sua corte, de 
alimentos, roupas, armas e outras coisas, reparte-se entre os setores do território dominado, 
cabendo a manutenção da corte aos súditos do lugar em que esta atualmente se encontra...”         
(Weber,1999 : 241) 
14 “O Escândalo da Mandioca ocorreu no período de 1979 a 1981, no município de Floresta, a 
439 quilômetros do Recife. O esquema envolvia 26 pessoas, entre elas o ex-deputado Vital 
Novaes e o Ex-major José Ferreira dos Anjos, além de funcionários do Banco do Brasil, 
agricultores, fazendeiros e políticos do município, que se beneficiavam de empréstimos 
liberados através da agência do Banco do Brasil no município, no total de Cr$ 1,5 bilhão (cerca 
de R$ 20 milhões). O dinheiro seria destinado para financiar plantio de mandioca, mas os 
beneficiados alegavam que a seca destruíra a lavoura e os prejuízos eram cobertos pelo seguro 
agrícola. A armação foi denunciada em 1981, com a Justiça Federal instaurando inquérito para 
apurar as irregularidades. O escândalo ganha repercussão nacional com o assassinato do 
procurador federal Pedro Jorge de Melo e Silva em março de 1982. Sete acusados pela morte,  
entre eles o ex-major João Ferreira dos Anjos, foram a julgamento, que teve início no dia 7 de 
outubro de 1983. Cada acusado foi condenado a penas de 31 anos de prisão, com sentença 
proferida no dia 12. O ex-major Ferreira fugiu do quartel da PM no dia 22 de novembro e só foi 
recapturado no dia 29 de janeiro de 1996, no sertão da Bahia. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO,  
2003. p B6). 
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aquele crédito no Banco do Brasil para plantar mandioca. Só que, 
nesse procedimento, os grandes agricultores, as grandes 
articulações, políticos da região, prefeitos, deputados desviaram 
esse dinheiro e criaram plantio fictício de mandiocas que 
posteriormente dava um calote no banco e isso virou um desvio 
numa quantidade impressionante de dinheiro público que provocou 
uma investigação no Ministério Público. Na época, foi acionado a 
partir dessa investigação e se chegou aos responsáveis por esse 
desvio participantes das agencias oficiais, dos bancos oficias que 
fizeram isso e essa investigação moveu figurões da época e 
algumas delas reagindo a essa investigação terminando fisicamente 
e eliminando o Procurador Ivo Jorge. Um dos crimes políticos mais 
bárbaros e lamentáveis  acontecidos na época. Foi um crime que 
envolveu várias figuras como: policiais militares, agentes sociais, 
políticos etc. que ficou conhecido nacionalmente...” (Entrevista com 
C1).  
 

Com a crise de crédito do Estado, o narcotráfico constituiu na região uma 

política de financiamento mais ousada, possibilitando sem burocracia e a 

dependência dos insumos subsidiados pelo Estado, o aumento da produção  

agrícola numa proporção geométrica.  

A produção agrícola com o financiamento do Estado, na maior parte das 

vezes, não traz o recurso necessário para a sobrevivência do agricultor e de sua 

família. Desta forma, só lhe resta depender do atravessador, até porque este 

tem uma espécie de monopólio do comércio local, uma vez que não possui 

meios de escoar sua produção. O atravessador é que lucrará significativamente, 

ganhando acima do produtor mais de duas vezes o preço de seu produto 

agrícola vendido  no comércio.  

Para isso, também, o tráfico foi além e criou uma base de compra do 

produto através da qual a venda do plantio é uma garantia do negócio da 

maconha em Irene. 
O texto final da CPI do narcotráfico aponta também para um dado 

inusitado: 

 
O narcotráfico estabeleceu uma série de rotas viárias alternativas 
que no seu percurso utilizam-se de parte das rodovias Federais e 
Estaduais, quando não abrem a estrada pela caatinga. Possuem 
uma via principal registrada no Relatório Final da CPI chamada 
“...“Rodovia Transmaconheira”, que liga os municípios de Belém do 
São Francisco e Salgueiro (oficialmente, a “Transmaconheira” é a 
rodovia estadual PE 460)...” (PERNAMBUCO, 2000:146). 
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Registra-se também que as tubulações da Adutora do São Francisco são 

perfuradas para viabilizar água de qualidade no plantio. No perfil dos 

agricultores que plantam, a CPI Estadual também aponta a utilização de 

homens e mulheres de baixa renda e que não apresentam vínculo com o 

narcotráfico. (PERNAMBUCO, 2000:146). 

  

1.2 – O tráfico e o projeto alternativo:    
 
 O poder para Arendt é a capacidade de criar confluência política. Dessa 

forma, se o domínio tradicional ou o racional legal não agregaram confluência na 

criação de um espaço público onde a cidadania adquire protagonismo, o tráfico 

se estabeleceu e se legitimou pela capacidade de construir um projeto ou até 

mesmo significar a vida, manipulando a esperança da população local.    

A força política do narcotráfico é, para a economia da região uma força 

gigantesca, que imprime uma viabilidade de crédito jamais vista na região, 

principalmente pela sua liquidez e possibilidade de riqueza fácil e a baixos 

custos. 

 Para termos uma idéia do que isso representa, um dos membros da CPI 

Federal do Narcotráfico pontuou o que seria o universo de recursos que o tráfico 

arrecadaria: 

 
“...olha, as estimativas que nós temos no Brasil do negócio da droga 
na CPI 2000 e 2001, falava-se em torno de 30 bilhões são 5 bilhões 
ano. Agora, é uma coisa difícil de você mensurar porque é uma 
atividade marginal subterrânea, mas a expectativa e estimativas 
pela apreensão que se tinha imagina-se que a policia deva 
apreender algo em torno de 10% do que realmente circula. 10% a 
20% no máximo do que realmente circula. Existem estimativas 
feitas, ai, que dão em torno de 5 bilhões ano na nossa região são 
Francisco...” (Entrevista com C1). 
 

 É claro que toda essa capacidade de mobilizar recursos não só se 

constitui pela força de uma elite local, mas pelas condições favoráveis que a 

região agrega, principalmente pelo isolamento dos grandes centros urbanos e 

conseqüentemente do controle do poder central. 

 A região também possui um clima favorável ao desenvolvimento da 

espécie que, além de resistente à seca, a maconha consegue viver e se 
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multiplicar com facilidade mesmo com ambientes pouco produtivos para outras 

culturas.  

Ao mesmo tempo, em Irene não encontramos evidências de um alto 

consumo de maconha. A estratégia de aliciamento, tanto da juventude como do 

colono, não é como na capital, envolvendo jovens no uso da maconha, mas na 

sedução de promover sonhos, oferecendo emprego e oportunidade de 

ascensão social. 

 Em uma entrevista uma jornalista ressaltou: 

 

“...bom, é uma região produtora, é uma região de baixo consumo, eu 
acho muito curioso isso: se consome muito pouco. De tráfico intenso, 
especialmente em camadas sociais baixas, mas as produções estão 
ligadas também às classes mais poderosas, a comerciantes, 
políticos, eles estão mais ligados à produção e também ao tráfico e 
porque afinal negocia a coisa, né, e ela desenvolve um papel 
econômico extremamente forte nessa região,  que é região com 
pouca oferta de emprego com níveis de desenvolvimento humano e 
(...),  econômico muito baixo...” (Entrevista com p4)15. 

 

O Relatório da Câmara Federal (BRASIL, 1997:9), aponta o preço da 

Maconha como sendo 12 vezes superior ao do plantio do arroz ou do feijão. Isto 

representa uma diária na roça de R$ 5,00 reais para um colono comum e R$ 

60,00 reais para a roça de maconha. 

Estes dados demonstram o peso econômico que a maconha tem na 

região principalmente por viabilizar o semi-árido e constituir para muitos o único 

meio de vida sustentável. Como também de desafiar publicamente as 

autoridades, uma vez que seu poder transgride e ocupa espaços rodoviários 

que por si só já demonstram o poder de fogo do tráfico.  

Outra entrevista aponta para uma realidade que precisamos enfrentar: 

 
“...A maconha, Manoel, ela é a renda da nossa região. Se você tira 
a maconha hoje, você quebraria, com certeza, um montante de 
comerciantes, você ia de uma certa forma afundar economicamente 
o município...” (Entrevista com P2)  
 

                                                 
15 Por medida de segurança os nomes dos informantes foram trocados por uma codificação: o p 
representa Polígono e c representa capital, o número é relacionado à ordem cronológica de 
cada entrevista, ou seja 1, 2, 3, etc.    
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 A estrutura frágil do poder tradicional, com pouca capacidade de 

consolidar o espaço público, constituiu um elemento importante para camuflar o 

fenômeno da maconha na região. 

  Além dos parâmetros da cultura política, os financiadores do plantio da 

maconha disponibilizam o crédito para o cultivo da maconha sem os entraves 

burocráticos de um banco formal, como destacou o deputado Fernando Ferro, 

durante a CPI Federal:  

 
“Falta dinheiro para a atividade agrícola. O Banco do Brasil 
abandonou a região: não há mais crédito para o pequeno produtor. 
Em 1987,o Banco do Brasil de Cabrobó, fechou 2.860 contratos 
agrícolas; em 1996, só fez 70 contratos. Enfim, sem terras,  sem  
dinheiro, como sobreviver?...” (BRASIL,1997: 9). 

 

O tráfico, por sua vez, possui um poder econômico que compra 

antecipadamente uma parte do cultivo, criando crédito no mercado local e 

beneficiando diretamente a economia da cidade. 

 
“...o agro [negócio] é inviável, quer dizer, economicamente não 
permite mais à família de manter aquele padrão de vida que era 
comum. Isso foi conseqüência das políticas que o governo tomou, 
[destruindo as pequenas plantações de subsistência], e a 
conseqüência foi um colapso [na agricultura]...” (entrevista com P3).  

 
Ao estratificarmos os grupos sociais por gênero e idade vamos encontrar  

importantes características que demonstram a estratégia que o tráfico tem 

desenvolvido para cada grupo social. Os jovens, por exemplo, que trabalham no 

campo, encontram na maconha o lucro que viabiliza a compra de certos bens 

de consumo como uma motocicleta, carro, roupas. Estes sonhos de consumo 

são motivadores para o aliciamento dos jovens, que sem nenhuma perspectiva 

de futuro, acabam por encontrar no mundo do narcotráfico a possibilidade de 

adquirir seus objetivos de consumo.  

 

“...Os jovens são geralmente aqueles que mais se expõem do ponto 
de vista das ações mais arriscadas. Também quase os que são 
presos nas nossas cadeias são jovens, bem jovens, e também 
muitos os peões que plantam maconha são jovens, e aquilo que 
eles querem que sejam jovens é justamente por isso. Como é que 
eu posso ter uma vida nos padrões das tele-novelas que não tenho 
nenhuma chance. A chance é justamente essa, partir para o 



 42

narcotráfico. Alguns dizem isso, alguns que ficavam ouvindo diziam 
não tem outra saída não. Então, eles se envolvem, os adultos que 
geralmente são aqueles que estavam envolvidos, aqueles que 
puxam um pouco os tios e estão um pouco na reta-guarda se 
queima são geralmente gerações mais jovens. Mulheres são mais 
usadas como suporte e no comércio, na distribuição, principalmente 
não muito grande mas são usadas bastante. Crianças só conheço 
um caso, que foi denunciado pela polícia de crianças que davam o 
lugar ... foram encontradas carregando maconha, com certeza não 
devido a vontade delas, mas usadas como carregadores de 
maconha. Não conheço outros casos de envolvimento de criança 
diretamente no narcotráfico...”  (Entrevista com P3) 
 

 Nos relatos dos apenados na Cadeia Pública de Irene, pode-se perceber 

que a mulher é preservada da ação direta do plantio ou do tráfico, mas é 

utilizada como é relatado no fragmento acima. Podemos observar um certo grau 

de cumplicidade em relação a seus companheiros. 

Para muitos jovens, como já citamos, Irene não constitui oportunidade de 

ter uma vida melhor, uma vez que o conflito poderá levá-los ao mesmo destino 

de guerras de seus pais. Muitos jovens vão para a Capital, ou se acomodam no 

trabalho da roça, ou acabam se envolvendo no sub-produto do plantio, que é a 

dependência química.  

 
“...Quando eu cheguei, há 11 anos, em contato com a juventude em 
conversa com a juventude, não se constatava o consumo por parte 
de qualquer pessoa da região. Passado esse período então já é 
uma freqüência a gente encontrar jovens e adultos que estão bem 
envolvidos com o consumo da droga, e diria que, infelizmente, não 
só a maconha, mas também com a cocaína. Ou seja, a gente 
percebe que já existe uma relação da nossa gente sertaneja com 
grupos mais fortes, com outros tipos de droga, que pode haver ai 
diria uma certa troca de maconha por cocaína. Infelizmente, é uma 
realidade o consumo da droga hoje em nossa região...” (Entrevista 
com P2) 

 
As crianças, mesmo quando são mencionadas, no relato de algum 

entrevistado, tem-se a compreensão da vulnerabilidade da sua participação. Ela 

não é impedida de trabalhar no tráfico pela consciência de seu impedimento ao 

trabalho infantil, mas pela idéia dos riscos implicados na sua  presença.  

O colono pobre é aliciado pela possibilidade de garantir sua subsistência, 

pois eles são alvos fáceis da perspectiva de lucro que o seu plantio gera. A 

droga atua sobre o imaginário da população, que não tem acesso a projetos de 
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geração de renda, ou mesmo de uma política de financiamento para o pequeno 

agricultor do campo.   

 
“...O contexto do narcotráfico, nós vemos de um lado como de fato é 
uma realidade que favorece a marginalidade e a violência dentro no 
nosso contexto social da nossa religião.  De outro lado, a gente vê 
também especialmente no plantio de maconha uma das opções de 
sobrevivência que uma parte da população tem e pelo menos na 
nossa área houve tempo talvez ainda tenha agora, o maior esteio 
econômico da região...” ( Entrevista com P3). 
 

 Estes elementos subsidiam a compreensão de que em Irene, nas bases 

do poder, estão todos comprometidos com uma perigosa e entrelaçada rede de 

interesses que se confundem com história, tradição política e poder simbólico, 

exercido pelos que possuem a capacidade de produzir e os que só possuem a 

força de trabalho para vender.  

 O dilema que se desenha é, portanto, de uma região com problemas 

sociais e econômicos sérios, que para a maioria dos entrevistados, não 

consegue fornecer aos seus cidadãos perspectivas à curto prazo.  

 É justamente neste cenário, de aprofundamento das diferenças de classe 

social, de fome e de exclusão, que o narcotraficante encontra um terreno fértil 

para sua ação. Nessa situação, o lugar comum é sobreviver, seja de qual forma 

for. 

 A crise política se agrava no momento que a racionalidade burocrática 

legal não consegue estabelecer-se em Irene, falha a intervenção 

desenvolvimentista que acreditava ser o progresso o elemento propulsor da 

mudança social e se aprofunda a crise política das famílias, uma vez que a 

limitação do credito agrícola no contexto da região representa a falência de 

fortes grupos da região. 

 O narcotráfico entra em cena trazendo consigo vitalidade à economia em 

crise de Irene, e se estabelece ao conseguir que parte das famílias 

intensificasse o plantio da maconha, gerando uma força propulsora do poder do 

crime tradicional, aprofundando diferenças, consolidando a impunidade e 

gerando uma ambiência propícia para novos conflitos armados.   
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CAPÍTULO III 
A INTERVENÇÃO DA RACIONALIDADE BUROCRÁTICA VIA 
ACCOUNTABILITY PELAS CPIs EM IRENE 
 
“...O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui, 

o inferno no qual vivemos todos os dias , que formamos estando juntos. Existem 
duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: 

aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A 
segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber 
reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preserva-lo, e 

abrir espaço...”   
 (CALVINO,1990: 150).  

 

Na perspectiva deste trabalho, o fenômeno do terrorismo patrimonialista 

provocado pela guerra dos clãs em Irene é uma demonstração do caráter 

peculiar do narcotráfico no sertão. Parte das famílias que estão envolvidas no 

conflito possui grandes plantações de maconha em suas terras, o que fortalece 

o tipo de dominação carismático, exercido por atributos que rompem o espaço 

da racionalidade republicana e penetram no terreno do místico e, portanto, em 

arquétipos perigosos do ponto de vista da condição de relacionar-se com a 

cidadania. Essa relação família-agricultor fragmenta a esfera pública e atribui ao 

crime organizado o arquétipo de “justiceiro”, cujos crimes estão acima da norma 

coletiva, mas legitimados pelo descaso e ausência do poder burocrático.  

Nesse sentido, as CPIs entram como uma variável interveniente à 

“accountability” local, pois permitiram a criação de espaços de fala e ação que 

produziram o pacto de paz entre os grupos patriarcais. Houve, então redução 

das mortes em Irene, mas não do poder do tráfico. As CPIs tornaram-se até 

mesmo alvo da pressão do poder tradicional. Percebem-se, na própria 

hermenêutica do texto final do relatório estadual, várias questões contraditórias, 

seja de suas conclusões com o seu próprio relato, seja com evidências 

apontadas na CPI Federal do Narcotráfico. O relatório da CPI Estadual torna-se, 

assim, um texto profundamente importante para demonstrar a força do poder do 

crime organizado, inclusive no núcleo do poder racional da esfera estadual. 

A questão dos conflitos entre as famílias no sertão não é um fato social 

novo, Alba Zaluar registra que já no século passado os conflitos representavam 
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o modo de vida local, muitos deles eram provocados por motivos pessoais ou 

por disputas de terra como destaca:  

 
“... O sertão nordestino vivia num isolamento que favoreceu o 
estado de guerra entre os domínios. Eram comuns os assassinatos 
que envolviam peões e vaqueiros por motivos pessoais, por roubo 
de animais,  por insulto qualquer. Várias famílias de fazendeiros 
poderosos entraram em luta umas com as outras por causa de 
questões de terra, de herança, de roubo de gado e de rivalidade 
política. Até meados do século XIX, o sertão nordestino foi o cenário 
de constantes lutas de famílias...” (ZALUAR, 1996: 68) 

   

Ao analisar a introdução do tráfico na região é possível especular a 

magnitude da “guerra”, aprofundada pela disputa de fontes do financiamento 

eleitoral, de troca da garantia de proteção à intervenção policial nas áreas de 

plantio.  

 

“...De acordo com as declarações (...), no município de Irene, 
existem vários políticos envolvidos com narcotráfico, assassinatos e 
assaltos. São feitas denúncias, o Tribunal de Contas apura, 
comprova as irregularidades e não dá em nada(...) Que tem, tem da 
polícia, Fabrício Ferraz, filho do vereador Babá Feraz, traficante, 
fornecedor de vários plantios de maconha.  Já foi preso por porte 
ilegal de arma, por formação de quadrilha, mas continua impune (...) 
Deputado Afonso Ferraz, quando ele era prefeito mantinha uma 
equipe de pistoleiros; Foi processado pelo Tribunal de Contas, que 
pediu a intervenção do município; Foi pego roça de maconha em 
sua propriedade...”, depoimento de P15, (BRASIL, 2000:692 e 694).    
 

Esta realidade, de troca de favores, é perceptível nos testemunhos dos 

entrevistados da pesquisa. Este poder financeiro é uma fonte determinante do 

conflito político em Irene.   

O tráfico conseguiu enraizar-se nas bases do Estado se legitimando com 

o uso político de representantes do poder local. Este processo, marcado pela 

cooptação, também se expressa pela manutenção de redutos eleitorais 

controlados até pela força da violência, são espaços de profunda fragilidade da 

cidadania que convivem dentro de Irene. 

A permanência desse quadro político é também o fracasso do poder 

republicano, no sentido de estabelecer, em sua nova racionalidade pública, o 

paradigma do modelo racional legal, em que a superação de antigas oligarquias 
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se daria pela emancipação da participação política, com o credenciamento nas 

eleições de quadros técnicos que demonstrassem plataformas e planos de 

governo. 

  Dessa forma, o poder tradicional se fortaleceu, utilizando como 

mecanismos de legitimação a arma e o voto. Estes elementos sintetizam uma 

mistura explosiva que acarreta fissuras e disputas sanguinárias pelo poder na 

região. Pois, uma vez que o voto é apenas uma expressão artificial da vontade 

coletiva, disputa-se o voto na bala. O voto passou a representar o poder 

legítimo e por isso vale tudo para conquistar ou manipular o eleitor. 

 Uma estratégia para a dominação tradicional, é o controle pela condição 

econômica dos indivíduos. Quando o objetivo não é alcançado, lança-se mão de 

meios de pressão econômica aos agricultores. 

  

“…Os recursos transformam-se em votos, os votos em recursos, e 
os votos transformam-se em votos. Acrescente-se ainda a 
transformação de ambos, votos e recursos, em prestígio, que, por 
sua vez, é instrumento produtor de votos. Bens intangíveis 
interferem necessariamente nas transformações e conversões de 
votos por bens tangíveis: o abismo que separa os votos dos 
recursos raramente seria transposto sem tal interferência…”   
(VILLELA & MARQUES, 2002:65) 
 

Os grupos políticos, em sua representação, surgem nas entrevistas como 

atores que se consolidaram politicamente na zona nebulosa que emerge da 

política, uma vez que a arena política no estado racional legal não existe no 

terreno do medo e na ausência da fala, ao contrário, seu vigor depende da 

contestação e da dúvida. 

Parece bastante compreensível o fato deste processo estar no 

‘subterrâneo’ da dinâmica política da região, principalmente pelo caráter ilegal 

das transações aliciadas pelas forças patrimoniais, sem deixar evidências claras 

de sua prática: 

 
“...Dizer que existe é difícil. Perceber com clareza as conexões entre 
política e o narcotráfico, alias são bem disfarçadas e claramente não 
vêm ao público, mas a gente sabe que em alguns municípios aqui 
ao redor, alguns candidatos a vereador ou até o prefeito tinham o 
apoio dos maconheiros, em alguns casos a propaganda política “se 
eu for eleito vocês vão ter um certo amparo”, não falo do município 
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aqui nessas últimas eleições também, mas eu sei que nos 
municípios daqui da região do polígono da maconha já houve nas 
eleições passadas posições deste tipo. Mas geralmente é 
extremamente disfarçada...”(Entrevista com P3). 

 
 A relação que se constitui entre o poder político local e o crime 

organizado pode ser evidenciado pela ação dos pistoleiros, que representam o 

braço armado do poder local. Poder que se alimenta do voto, como destaca 

Barreira:     

 
“...A atuação dos pistoleiros, (...) está ligada diretamente a duas 
situações: ao voto, que materializa a reprodução do mando político, 
e à terra, que preserva a dominação econômica. Nas questões da 
terra, o grande alvo tem sido os líderes camponeses ou pessoas 
envolvidas nos trabalhos de organização e representação dos 
trabalhadores rurais. Nas disputas pela representação política, o 
alvo é a eliminação do opositor na esfera político-partidária, tendo 
como litigantes grupos familiares...” (BARREIRA, 1998:37). 
 

Com essa informação, a afirmação de Hannah Arendt, qualifica uma 

questão política séria, pois: “...sempre que a relevância do discurso está em 

jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do 

homem um ser político...” (ARENDT, 2000:11).     

 O elemento do silêncio é certamente uma face do poder que o crime tem 

exercido nas áreas de sertão em nosso Estado. Arendt conceitua esta forma de 

poder: 

 

“...Prende-o no cinturão de ferro do terror mesmo quando ele está 
sozinho, e o domínio totalitário procura nunca deixá-lo sozinho, a não 
ser na situação extrema da prisão solitária... O domínio totalitário, 
como a tirania..., traz em si o germe da sua própria destruição. Tal 
como o medo e a impotência que vem do medo são princípios 
antipolíticos e levam os homens a uma situação contrária à ação 
política, também a solidão e a dedução do pior por meio da lógica 
ideológica, que advém da solidão, representam uma situação anti-
social e contêm um princípio que pode destruir toda forma de vida 
humana em comum...” (ARENDT, 1989: 530 e 531).       
 

Em Irene, este cinturão de ferro foi estabelecido pelo tráfico sob a lei do 

terror. O que parece uma aparente harmonia dos grupos políticos da região 
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pode representar uma guerra fria sertaneja que utiliza a mesma lógica da guerra 

de posições. 

Quando o último conflito chegou ao auge, havia uma verdadeira corrida 

pelo armamento pesado para inibir o ataque do outro, criando assim um 

mercado de armas cada vez mais potente.  

Surgiram, dessa forma, comportamentos difusos e uma verdadeira corrida 

pelo “controle” das armas e do poder coercitivo. Inclusive do poder político, que 

consegue camuflar as operações e, naturalmente, representa uma ação tática 

para a proteção e garantia do crime organizado.  

 As mortes assumem, portanto, um caráter desumano e, como tal, o 

estudo se deparou com uma das formas mais brutais de descaracterização das 

relações, que é o terrorismo:  

 
“...O terror torna-se total quando independente de toda oposição; 
reina supremo quando ninguém mais lhe barra o caminho. Se a 
legalidade é a essência do governo não-tirânico e ilegalidade é a 
essência da tirania, então o terror é a essência do domínio 
totalitário...”(ARENDT, 1989: 517) 

 

 O conceito de Hannah Arendt de terror busca compreender o 

totalitarismo do Estado que no uso dos artefatos de poder podem gerar uma 

tirania sanguinária, como na Alemanha nazista.  

 A referência arendtiana desenha uma moldura que serve de plataforma 

conceitual no estudo dos grupos que se apropriam do terror para exercerem o 

poder político e, dessa forma, acabam por provocar áreas de total ausência de 

leis, de dominação racional legal. Essas áreas se tornam espaços políticos cujo 

terreno pode ser ocupado por forças do poder carismático, neste caso surgindo 

dentro do tráfico de drogas.    

 Podemos acompanhar o pensamento de Arendt na descrição de um 

território sem norma, sem Estado, e isto significa “...tirar dos homens os seus 

direitos e destruir a liberdade como realidade política viva;...” (ARENDT, 1989: 

518). 

 Este território, cuja ausência do Estado burocrático pode funcionar para 

encorajar o tráfico, é também uma região com as redes sociais fragmentadas 

em um conjunto de subgrupos de indivíduos que, muitas vezes, percebem as 
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injustiças provocadas pelo poder econômico e cada vez mais abrem mão da 

liberdade de expressão pela vontade de viver.     

 

 “...A sensação que se tem é que só o pequeno é que apanha e que 
vai para a cadeia. Quem tem poder econômico, quem tem poder 
político não vai. Impune, praticamente impõe, esta é a sensação. O 
que aconteceu na Itália a respeito da possibilidade de superar pelo 
menos parcialmente o crime organizado, foi devido com certeza à 
mobilização da consciência popular mudando a consciência das 
novas gerações, aos poucos esta instituição e esta organização 
criminosa não encontrou mais espaços para poder se situar e para 
poder encontrar o silêncio que é essencial ou a convivência que é 
essencial para poder continuar, juntamente a isso também a 
elevação dos padrões econômicos e sociais...”  (Entrevista com P3). 
 

 É como se as pessoas fossem reféns uns dos outros e, neste sentido, um 

simples gesto representasse a possibilidade real e concreta de uma retaliação. 

Nesse contexto, o principal desafio da cidadania é a consolidação de novos 

elementos da identidade, que permitam a superação do medo e o 

estabelecimento do diálogo. É claro que uma sociedade tão fragmentada é um 

terreno profundamente propício para o líder carismático, que arregimenta 

discípulos e se consolida no processo de crise. 

Com essa legitimidade, a forma de matar torna-se, muitas vezes, um 

atributo da virilidade, da própria representação do ser justiceiro que cria as 

normas de conduta a partir de sua própria compreensão esmagando a  

participação. O justiceiro deixa registradas na história da cidade as cenas de dor 

e de terror, como um processo de demarcação de seu território.  

  

“...por que é uma região que historicamente foi sempre permeada 
por fluxos de comportamentos violentos. Desde (...) o século 
passado, (...) a região foi teatro de guerra civil, coronéis que tinham 
seus exércitos seus jagunços e se defrontavam para ampliar os 
próprios domínios ou para se vingar de ofensas ou coisas 
parecidas. Nem bem acabou este período de guerra sobre a 
presença da justiça era tão aleatória, isso o fenômeno do 
cangaceirismo, já no início do século que se prolongou até quase 
meados do século, o expoente mais ilustre é Lampião. É justamente 
daqui do município de Irene...” (Entrevista com P3) 
 

 Os traços de uma vida inserida no banditismo local e suas aventuras, 

passaram a ser motivos de cordel que mitificam essa vida de bandido, como 
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destaca o Bispo de Irene: “...o rei do cangaço marcou profundamente essa 

região,...” (Entrevista com P3) 

Hoje, algumas famílias dos coronéis continuam no poder através de 

descendentes dos grupos oligárquicos mais tradicionais, que voltam da capital 

versados em algum curso superior ou mesmo como executivos de grandes 

empresas. 

A violência empregada nestas guerras particulares tem registros de 

crueldades que marcavam o domínio sobre o corpo, uma vez que certos 

registros dão conta de situações de requinte de crueldade com o corpo. Este 

aspecto é importante, pois o conflito chegou a superar a própria ação de matar, 

era mutilar o corpo da vítima ou mesmo violar o sagrado para infringir medo e 

pavor.     

No mês de junho de 2002, houve o assassinato de três pessoas, atribuído  

aos membros do clã de cor branca. O assassinato triplo homicídio ocorrido na 

Ilha dos Brandões, repercutiu na mídia pelo requinte de crueldade com que as 

vítimas foram mortas. Segundo os jornais da época, o agricultor João Soares 

Monte Santo, 56 anos, seu filho Antônio Soares Vieira, 24 anos, e o enteado 

Avani José da Silva, 27 anos, foram assassinados com dezenas de tiros de 

espingarda 12 e fuzil. Além disso os corpos tiveram suas mãos decepadas 

(DIARIO DE PERNAMBUCO, 2002: C6).  

 Esta violência para Foucault, não só tem uma dimensão estética, ela 

representa também uma tática deliberada de violência:  

 

“...mas o corpo também está diretamente mergulhado num campo 
político;  as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas 
o investem, o marcam, o dirigem, o suplicam, sujeitam-no a 
trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este 
investimento político do corpo está ligado, segundo relações 
complexas e recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa 
proporção, como força de produção que o corpo é investido por 
relações de poder e de dominação; mas em compensação sua 
constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso 
num sistema de sujeição (onde a necessidade é também um 
instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e 
utilizado);...”   (FOUCAULT, 2000: 25-26) 

  

O cotidiano em Irene demonstra que o exercício da cidadania torna-se 

um ato de coragem, pois: “...o próprio conflito, ele se confunde com a 
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polarização política, então quem não é carne aqui é forçadamente peixe, e fica 

esse [maniqueísmo] dificulta mais ainda o exercício da cidadania ...” (Entrevista 

com p4)  

A estrutura carismática fortaleceu sua legitimidade política baseada na 

frustração nos modelos tradicional e racional de dominação, e teve que  

apresentar um projeto de superação da crise financeira, apesar de fazer da 

população refém de um meticuloso processo de consolidação através do medo. 

Este medo, perpetuador da situação de opressão, é perceptível nos fragmentos 

dos textos das entrevistas na cidade de Irene: 

 

 “...É muito difícil dar dados a respeito, mas com certeza dentro do 
plantio há pessoas envolvidas, que têm muito dinheiro e notável 
poder também, político e econômico. Quem trata geralmente são os 
peões, aqueles que são agricultores que estão no limiar da fome e 
que portanto são aliciados por ganhos que são impensáveis no 
nosso sertão em pouco tempo e com relativo pouco trabalho. Essas 
pessoas são normalmente que lotam as cadeias da nossa região, 
porque é muito difícil um grande traficante ou um grande 
comerciante de maconha ser preso, é muito difícil...” (Entrevista, 
com P3). 
 

 Podemos traçar um paralelo do estudo das relações políticas e o 

narcotráfico em Irene com o estudo de Robert D. Putnam, sobre a experiência 

da Itália moderna e os seus desafios de superar a máfia.    

Segundo Putnam, na Itália, o desenvolvimento do Estado também se 

constituiu de forma diferente de cada região, houve uma parte industrializada e 

outra mais agrária, onde se consolidou a máfia, assim, para Putnam existe uma 

relação direta entre desenvolvimento econômico e político e a diminuição do 

poder do crime organizado.   

 

“...Ao longo da história, as normas e os sistemas de participação 
cívica promoveram o crescimento econômico, em vez de inibí-lo. Tal 
efeito persiste até hoje. Nas duas décadas transcorridas desde a 
criação dos governos regionais, as regiões cívicas cresceram mais 
rápido do que as regiões onde há menos associações e mais 
hierarquia, omitindo seu nível de desenvolvimento em 1970. De 
duas regiões igualmente adiantadas economicamente em 1970, 
aquela cujos sistemas de participação cívica eram mais 
desenvolvidos cresceu consideravelmente mais rápido nos anos 
subseqüentes. (...) existe uma forte correlação entre associações 
cívicas e instituições públicas eficazes. (...) o capital social, (...), 
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favorece o desempenho do governo e da economia, e não o oposto: 
sociedade forte, economia forte; sociedade forte, Estado forte...”   
(PUTNAM, 2000 :186). 

 

 A relação que Putnam propõe, estabelece um tripé baseado em três 

variáveis: capacidade de organização popular (cívica), instituições políticas 
consolidadas e o aumento do capital cultural dos indivíduos.  

 Em Irene, estas variáveis demonstram o caráter frágil das redes políticas 

fragmentadas que trazem à tona nitidamente a origem do Estado na região de 

Irene que, até hoje, não rompeu com o modelo patriarcal e que adquire no 

âmbito político-administrativo, instituições frágeis e comprometidas com o 

clientelismo. 

As violações no direito são uma constante nas entrevistas. Todas elas 

fortalecem a representação da polícia como um agente transgressor, um 

estranho, que veio de fora e não conhece a realidade local. Por outro lado, a  

população se sente acusada, como se julgada fosse por morar em Irene, como 

se assim, fosse conivente com todo o tipo de crime praticado na região e, 

portanto, na sua condenação estivesse implícito o não direito à reação.   

Encontramos em pleno século XXI, o Estado no interior de Pernambuco  

fragmentado em grupos políticos que se agregam em clãs, agentes das forças 

patrimonialistas. Esta herança patrimonial provocou a não consolidação do 

Estado no campo e facilitou o poder do tráfico no momento em que se articulou 

com os grupos de venda e lavagem de dinheiro, como denuncia o documento do 

Ministério Público de Pernambuco que, já em 1997, alerta para uma dura 

realidade:  

 

 

“...As organizações criminosas que assim se autodenominam 
“Comandos Caipiras”, sofrem influência de indivíduos oriundos do 
conhecido “Comando Vermelho”, do Rio de Janeiro e São Paulo, e 
têm suas ações respaldadas pela venda clandestina de munições 
proibidas e pela receptação do fruto de seus roubos por alguns 
comerciantes locais...” (BRASIL, 1997: 2) 
 

A questão que se apresenta é compreender como o crime organizado se 

consolida numa área de relações econômicas, sociais arcaicas e 
patrimonialistas? 
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A macrocriminalidade, como já foi descrito no capítulo I, se estabelece no 

micro-cosmo das relações patrimoniais na periferia econômica rural e no centro 

da produção agrícola da maconha. Portanto, para melhor entender a 

complexidade de Irene é preciso decodificar o funcionamento das relações 

políticas dos seus atores sociais que se expressam nas famílias.      

 As entrevistas apontam para uma ética formada pelos grupos, os clãs, 

caracterizando o poder patriarcal (WEBER, 2000: 309): isso implica em 

articulações do poder político através do parentesco comum e origina uma 

determinada fração da cultura coronelista da região, herança do modo de 

dominação tradicional, que fomenta um conjunto de representações definidoras 

do espaço político de um indivíduo em Irene. Pois é a condição do indivíduo 

dentro do grupo familiar a que pertence que determina o sucesso parlamentar 

ou até mesmo o emprego e acesso a benefícios do poder público.   

Sendo assim, a elite rural encontrou no tráfico o alento para a manutenção 

das relações tradicionais e fortalecimento de uma nova rede de interesses no 

campo político e econômico, à margem do espaço público. Isso sedimentou 

uma maneira própria de protagonizar o poder político, em um neo-

patrimonialismo rural que é exercido por um sujeito “oculto”.  

Este “sujeito oculto” é a presença do tráfico, que somado ao poder da elite 

patrimonial, consolidou uma aliança com setores dos grupos familiares, o que se 

estrutura em um conflito de medo e sangue, alimentando-se da ausência de 

cidadania. 

Este grau de vulnerabilidade, no sentido de uma visão caótica das redes 

institucionais, e a fragilidade cívica, levam a uma representação social de Irene 

como uma terra sem lei e despótica.  

 
“...Cabobró (...) tem uma sede de Companhia que nem Belém, e lá a 
companhia fica responsável por esse contingente. Essa policia que 
vem para cá, vem despreparada. Eles fazem por lá que aqui é o fim 
do mundo, a realidade que já é dura eles passam para os policiais 
como uma coisa ainda mais pavorosa. Então, eles vêm achando 
que todo mundo aqui é marginal. Violência policial virou aqui uma 
coisa constante, virou um feijão com arroz no cotidiano da gente. 
Tortura como elemento de apuração da coisa criminal e a gente vê 
que não conta muito com o poder judiciário. É uma coisa solta. 
Passamos um século para ter um julgamento e quando houve o 
caso de Irene no final do ano passado, houve a dissolução eu não 
me lembro se foi do corpo de sentença ... quer dizer ... Não sei se 
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houve a dissolução do corpo de sentença, mas o certo é que houve 
a dissolução da pauta de julgamentos previsto quem estava preste a 
se julgar...” (entrevista com P4). 

 

 Este relato demonstra como no modelo patrimonial as regras públicas 

são subordinadas a interesses de uma elite, assim como o poder de polícia se 

descaracteriza e se dissolve no conjunto de forças, inclusive armadas, do poder 

patrimonial, criando um processo de instabilidade política e social.  

 Esta lógica cria uma esterilidade política, pois o foco dos avanços 

coletivos é substituído pelo foco do conflito dos grupos locais. Este fato impede 

que haja a construção de valores éticos que permitam avançar no 

desarmamento ou no processo de consolidação do esforço civilizatório que a 

democracia propõe. Ao contrário, os grupos se perpetuam no poder sem 

acrescentarem elementos que rompam o ciclo patrimonial:  

 

 “...especificamente nessa região, existe uma polaridade política 
onde cada lado dessa historia é muito semelhante um ao outro na 
forma de atuar politicamente. Sem espaço, sem discussões, as 
coisas são impostas e não existe uma proposta de 
desenvolvimento, para nenhum desses dois grupos. De 
desenvolvimento para a região. Eles fazem a mesma coisa. É um 
domínio político, digamos assim, baseado naquela influência que o 
coronelismo deixou de usar: a influência para resolver as 
questões...” (Entrevista com P4). 

     

 Algumas entrevistas apontam para essa realidade como é o caso da 

entrevista com uma jornalista de Irene, que afirma:   

 

“...bom não há muita dúvida de que muitos políticos dessa região 
usam a droga como forma de sustentar campanhas políticas. Quer 
dizer, não é à toa que a própria CPI de narcotráfico teve vereadores, 
prefeitos ou candidatos a prefeitos, que tiveram que depor. Tiveram 
que até ser presos, se não estou enganada. Então, a gente que é 
da região, a gente sabe o tempo todo que eles têm uma ligação com 
essa historia e eu acho que deu uma serenada um pouco, mas ela 
sustenta economicamente a coisa da política local...” (Entrevista 
com  P4). 
 

A entrada do tráfico em Irene só poderia ocorrer com a anuência do dono 

da terra, principalmente de uma terra que é fiscalizada à bala. E dessa forma 

para P4: “...Como é a droga, ela não se estabeleceria numa região se não 
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tivesse uma necessidade, um espaço que o poder público deixou...” (Entrevista 

com P4). 

Este conflito, fundamentado em traços da representação do cangaço, 

também continha fortes elementos políticos e estratégias de controle do poder 

simbólico.  

 Foucault destaca: 

 
“...Trata-se de alguma maneira de uma micro-física do poder posta 
em jogo pelos aparelhos e instituições, mas cujo campo de validade 
se coloca de algum modo entre esses grandes funcionamentos e os 
próprios corpos com sua materialidade e suas forças...” 
(FOUCAULT, 2000: 26) 

 
 O que, na relação com o Estado, Foucault descreve como micro-física do 

poder, pode se descrito em Irene como “micro-física do terror”, pois no seu 

conceito a micro-física consiste em: 

 

 “... que o poder nela exercido não seja concebido como uma 
propriedade, mas como uma estratégia, que seus efeitos de 
dominação não sejam atribuídos a uma “apropriação”, mas a 
disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; 
que se desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas, 
sempre em atividade, que um privilégio que pudesse deter; que lhe 
seja dado como modelo antes a batalha perpétua que o contrato 
que faz uma cessão ou a conquista que se apodera de um 
domínio...” (FOUCAULT, 2000:26) 

 
   
 Os clãs, portanto, estabeleceram na micro-física do terror uma série de 

táticas que se nutriam de um ódio voraz, e ao mesmo tempo possibilitavam a 

manutenção de suas posições no poder. Na prática, o que se estabelecia era a 

fragmentação do espaço público, a quebra das possibilidades de convivência, 

que tornava o viver uma constante tensão entre o hoje e o amanhã.  

 Estes elementos estão presentes nos relatos e representam toda a 

capacidade de utilizar o terror como um elemento disponível na ação política. 

Para Arendt, esta força maléfica que se estrutura na ausência de leis é a 

moldura do quadro do terrorismo, seja de Estado ou de grupos sociais, contra 

os valores do próprio Estado de Direito:   
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“...No corpo político do governo totalitário, o lugar das leis positivas 
é tomado pelo terror total, que se destina a converter em realidade a 
lei do movimento da história ou da natureza. Do mesmo modo, 
como as leis positivas, embora definam transgressões, são 
independentes destas – a ausência de crimes numa sociedade não 
torna as leis supérfluas, mas, pelo contrário, significa o mais perfeito 
domínio da lei -, também o terror no governo totalitário deixa de ser 
um meio para suprimir a oposição, embora ainda seja usado para 
tais fins...” (ARENDT, 1989: 516) 

 
A polícia é denunciada pelos informantes por utilizarem as ações de 

erradicação dos plantios ou na repressão ao crime organizado como 

retaliações à diminuição da compra de armas, uma vez que as agressões 

arrefeceram e a diminuição do consumo de armamento gerou uma certa crise 

neste tráfico, que é promovido por setores da Polícia Militar.    

O Padre de Irene reforçou este dado afirmando que, com o advento do 

pacto de paz, houve uma redução no mercado ilegal de armas e com isso uma 

parte do lucro de alguns policiais teria diminuído, forçando-os a agirem com 

mais repressão aos colonos que plantam maconha, com o intuito de induzir o 

aumento da violência e provocar o consumo do armamento.   

 
“...A violência aumentou muito quando os plantadores de maconha 
começaram a comprar armas por outros esquemas e não mais ao 
tráfico de armas organizado pelos PMs. O policial por sua vez se 
revolta contra o plantador, aumentando o conflito na região (...) As 
armas são importadas, são de indústrias sofisticadas e não se usa 
armamento artesanal...”  (Entrevista P2)  

 
Este cinturão de terror e o controle dos grupos patrimoniais foram 

elementos surpreendidos pela força de uma nova variável, as CPIs que de 

forma interveniente transformaram a realidade de Irene trazendo um “espaço 

livre” (LEMOS-NELSON e ZAVERUCHA 2001: 16) que permitiu construir o 

pacto pela paz. 

A CPI trouxe à tona o envolvimento da elite no plantio da maconha e 

mostrou com muita evidência que as redes do tráfico não eram paralelas ao 

Estado. Pelo contrário, se organizam por dentro da esfera do poder público, 

cooptando quadros, financiando políticos e estabelecendo influência para 

afastar, quando não assassinam, procuradores que estejam “atrapalhando” o 

negócio do tráfico. 
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O Relatório da CPI Estadual que apurou o narcotráfico observa que o 

plantio da maconha, em uma larga produção, não é algo recente e que 

certamente surgiu pela ação de algum grupo criminoso.  

  
“...O plantio da maconha já era difundido na região do Araripe, já 
havia Arlindo rei da Maconha que na época já era considerado o 
maior plantador de Maconha do mundo, no final dos anos 70 e início 
dos anos 80, segundo o FBI, e hoje já está esquecido, essa cultura 
desceu pelo São Francisco... Quando trabalhei em uma empresa de 
segurança há dez anos, soube que o Comando Vermelho está se 
estabelecendo em PE...” (Entrevista com P1). 
 

O sucesso do implemento do cultivo na Região, segundo o Relatório, se 

deu pela ineficiência do Estado (PERNAMBUCO, 2000: 151). Seria a 

incapacidade do poder público de encontrar sua eficiência como judiciário, 

executivo e legislativo.  

O Relatório também aponta para a ausência de uma política agrícola 

voltada para o pequeno e médio produtor rural. Essa falta de financiamento cria 

um impacto social que leva vários agricultores à ilegalidade, arriscando suas 

vidas, assim como as de  seus familiares.   

Por outro lado, os narcotraficantes financiam a produção criando um 

modelo de incentivo que tem três bases: A primeira é o fornecimento de 

sementes e demais insumos agrícolas aos produtores;  A segunda é a garantia 

de um salário mínimo ao produtor, independente dos lucros ou prejuízos; e a 

terceira, a garantia da compra da lavoura, independente da perda ou do 

transporte, (PERNAMBUCO, 2000: 152). 

A CPI Estadual do Narcotráfico e da Pistolagem identificou que os 

traficantes criaram as condições necessárias para a consolidação do plantio, 

mas não considerou que a sua viabilização também fortalece a economia local 

em relação à crise do semi-árido nordestino.    

 Aos que ficaram para enfrentar a seca, seja da elite ou camponês, a 

maconha foi introduzida com bastante êxito, criando uma possibilidade real de 

obter lucro. 

 O emblemático é que, no conjunto dos entrevistados, há uma quase 

unanimidade no sentido de se perceber a maconha como um mal necessário,  
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dando ao plantio uma representação de legitimidade, no sentido de uma 

estratégia de sobrevivência. 

 É certo afirmar, através dos entrevistados, seja dos presos na Cadeia 

Pública de Irene ou nas entrevistas em rede, que a introdução da maconha na 

região, demandou pessoas que tivessem terras para plantar.  

O modelo agrário é concentrador. Poucos possuem terra suficiente para 

esconder da polícia uma quantidade de cem mil pés de maconha (BRASIL, 

2000: 722). E o envolvimento da elite de Irene no financiamento da maconha 

está registrado na CPI Federal. Neste sentido, um conjunto de referências de 

valores se perde em um intrincado acervo de técnicas e acúmulo de armas, que 

expressam a linha tênue entre o certo e o errado:    

 

“...culpa e a inocência que viram conceitos vazios; “culpado” é quem 
estorva o caminho do processo natural ou histórico que já emitiu  
julgamento quanto às “raças inferiores”, quanto a quem é “indigno 
de viver”, quanto a “classes agonizantes e povos decadentes...” 
(ARENDT, 1989: 517). 
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1.1 - O Pacto pela Paz:  
 

A construção do pacto pela paz se deu através de um processo de 

afirmação de valores que permitiram a consolidação de compromissos 

fundamentais ao acordo. 

 Na entrevista com a jornalista de Irene, foi possível registrar a 

importância da Igreja Católica para convencer os clãs de que o conflito só 

levaria a mais perdas de ambos os lados:   

 
“...um ponto de equilíbrio que é essencialmente a Igreja, que faz 
com que bote todo mundo nos eixos quando a coisa fugiu do 
controle. A própria Igreja, ela foi responsável pela redução da 
criminalidade na região, ela possibilitou um acordo de cavaleiros 
entre as famílias e na hora que as coisas estavam mais difíceis foi a 
igreja que conseguiu botar o mínimo de bom senso em cada... Na 
cabeça de cada lado da historia...” (Entrevista com P4). 

 

 A elaboração dos pontos que se concretizaram em consensos permitiu 

trilhar o caminho de superação da guerra. Uma guerra que poderia levar a todos 

a uma violência tão desenfreada que, certamente, não ousamos imaginar as 

conseqüências.  Arendt alerta para as conseqüências da guerra, que leva os 

homens a lutarem entre si, e afirma:  

 

“...Pressionando os homens, uns contra os outros, o terror total 
destrói o espaço entre eles; comparado às condições que 
prevalecem dentro do cinturão de ferro, até mesmo o deserto da 
tirania, por ainda constituir algum tipo de espaço, parece uma 
garantia de liberdade. O governo totalitário não restringe 
simplesmente os direitos nem simplesmente suprime as liberdades 
essenciais; tampouco, pelo menos ao que saibamos, consegue 
erradicar do coração dos homens o amor à liberdade, que 
simplesmente a capacidade de mover-se, a qual não pode existir 
sem espaço...” (ARENDT, 1989. 518) 

 

 Este espaço é a capacidade de referir-se ao outro com a liberdade de se 

enxergar no próximo, e assim esta relação se torna de sujeito para sujeito e 

cristaliza, dessa forma, o laço democrático de convivência. 

 Nas entrevistas, é possível perceber sinais de confiança na superação do 

medo, em conseqüência de uma revitalização das relações:  
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“...Agora, creio que criando um clima de maior segurança, ..., menos 
violência, e perdendo também aquela fama de área violenta: isso 
ajudaria e favoreceria a aproximação de pessoas que tenham algum 
interesse em investir na região.(entrevista com P3) 

 

Os grupos armados também agiam exibindo o arsenal bélico quando 

desejavam intimidar o inimigo e, ao mesmo tempo, executavam a prática do 

assassinato para fragilizar o adversário. Um membro do clã amarelo contou que 

seu irmão foi assassinado (possivelmente por alguém ou a mando do clã preto), 

ao lado de seu pai, para demonstrar que eles poderiam ter tirado a vida dele, 

mas preferiram matar o seu irmão ao lado de seu pai. (Entrevista com P11) 

 Os assassinatos representam uma espécie de contrato social às 

avessas. O tipo de assassinato constitui uma espécie de assinatura por parte 

dos assassinos: determinados assassinatos possuíam características que 

permitiam se afirmar que foram de autoria do clã preto, amarelo ou outro 

qualquer.  

 Esses fatos dão conteúdo simbólico e mítico à morte e criam a aura 

necessária para atribuir a forças místicas, religiosas ou sincréticas, a 

manutenção da vida ou a valentia totêmica de uma certa família, cultivada para 

sua própria sobrevivência.  

 Estes elementos criaram também uma estigmatização dos moradores de 

Irene e ocasionaram a perda de diálogo, uma vez que os clãs reproduzem o 

conflito com mais violência.  

Nesse contexto, a região tem se transformado em um lugar para onde os 

policiais são mandados trabalhar como “castigo”.  

 

“...produzimos a cebola, o melão, a manga, a uva e outros produtos. 
Isso não tem um valor, um preço garantido. E porque não tem, a 
fuga será a maconha, porque a venda é garantida, o preço é 
garantido. A produção e a colheita, ela é muita rápida, e uma vez 
que nós somos (estigmatizados) de uma certa forma por sermos 
sertanejos, bem assim, esquecidos por parte dos governos, então é 
o que a nossa gente simples encontra como refugio seria plantar até 
como uma forma de sobreviver....” (Entrevista com P2) 

 

Os espaços para a ação do crime organizado se viabilizam a partir do 

momento em que o próprio Estado de Direito tem dificuldade de consolidar-se 

na região, por conta da manutenção das forças patrimoniais, fragmentando suas 
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iniciativas e fortalecendo as redes pessoais, e assim, enfraquecendo a 

eficiência do poder público.  

O Padre de Irene entrevistado destaca as origens históricas pelas quais a 

violência se constrói: 

 
“...O contexto de violência em que vivemos  já se arrasta desde 
Lampião, e se aprofundou com as brigas das famílias. O plantio da 
maconha acirrou a disputa pelo poder local e o armamento utilizado 
é pesado...” Entrevista com P2    

 

 A inserção do entrevistado no contexto do conflito se deu pela sua 

designação para Irene e por assumir na Igreja uma pastoral próxima à 

comunidade. Ao se defrontar com a realidade que o cercava, ele percebeu a 

necessidade de se integrar às famílias do conflito e estabelecer patamares de 

diálogo, construindo uma estratégia de intervenção no contexto social em que 

passou a viver: 

 
“...fui me deparando com as famílias que se matavam, com as 
famílias que não respeitavam a própria vida, e em 1995 foi, assim, 
um ponto alto da violência em Irene, na guerra de Belém de São 
Francisco. A partir daí, a gente começou a se questionar se aquele 
era o caminho a ser percorrido e se aquilo era o melhor para cada 
um. Felizmente, a partir de 1998, 1999, se começou a pensar que 
aquele não era o caminho, que precisava então sentar com todas as 
famílias, se precisava pensar em construir a paz e nos faltava o 
meio, o mecanismo...” P2 
 

Estas variáveis, como o conflito das famílias e o surgimento das CPIs, 

aprofundaram a importância da cidadania em Irene, por ter um papel decisivo 

na discussão sobre o poder político patriarcal,  expresso através das milícias, da 

pistolagem e da posse da terra que, concentrada, difunde também o poder 

político de mando na região.  

 As CPIs surgem como possibilidades de trazer para o debate as 

ilegalidades cometidas, como também promoverem a condição necessária para 

superar a crise política  da região:  

 

“...Então, juntando com as CPIs que foram montadas, pelo estado e 
pelo governo Federal, a gente começou, então, a conversar com as 
famílias diretamente envolvidas na matança, nas guerras e, 
felizmente, conseguimos sentar todas as famílias e elaborar alguns 
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pontos e numerar algumas cláusulas que pudessem ser respeitadas 
entre as famílias. Entre elas seria o não matar de fato. Um dos 
pontos seria que nenhuma família iria entrar em território da outra, 
ou seja, foram delimitadas áreas para algumas famílias, no caso das 
famílias do Clã verde, (...) e a família do Clã Azul, estas famílias 
estavam diretamente envolvidas, na guerra de Belém de São 
Francisco. O fundamental é que esse Pacto foi assinado, esse 
Pacto já está a 15 meses [na data da entrevista], de fato assinado, 
celebrado, sem que, até então, nenhuma das famílias tenha 
quebrado esse Pacto de Paz...”  (Entrevista com P2) 

  

 O sucesso do pacto foi sua condição de trazer para a legalidade 

um acordo que promovesse o diálogo entre as famílias de Irene. Contudo, 

o pacto trazia à luz do dia todas as contradições históricas e sociais que 

não poderiam ser solucionadas pelo instrumento contratual como, por 

exemplo, o contínuo fornecimento de armas:  

 

“...nós estamos no sertão, onde nós não temos, nem que 
queiramos, acesso a tantas armas e munições. Então, tem que ter, 
de fato, alguém muito forte que faz esse fornecimento e pelo que 
assim conheço, o pessoal que converso, então, é proveniente por 
parte de alguns policiais. Inclusive, assim pelo que a gente tem 
conversado aqui agora com as famílias, que alguns tem sido 
torturados, então, eles dizem que isto está partindo por parte de 
alguns policias e eles citam até nomes. Que antes do Pacto da Paz, 
eles forneciam armas, forneciam as munições. Como, graças ao 
Pacto da Paz, não se faz mais necessário a arma e as munições,  
então eles estão chegando lá para que possa torturar o pessoal. 
Então, acho que isso é de uma certa forma uma prova de que temos 
de fato policiais envolvidos nessa causa de fornecimento de armas, 
e munições para as famílias outrora envolvidas na guerra...” 
(entrevista com P2). 
 

 O pacto traz consigo a possibilidade de imposição de limites legais 

e punição dos que não respeitarem estes limites. Isso, naturalmente, 

frustrou alguns integrantes do clã verde, que esperavam a absolvição por 

parte do Estado de crimes cometidos por parentes. 

 A organização da sociedade civil também era um elemento 

fundamental para que o pacto conquistasse êxito. Um dos fatores que 

pode ser facilmente detectado pelos relatos dos entrevistados é a 

existência do Conselho Municipal de Defesa Social. Nele, a sociedade 
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civil e o Estado sentam de forma paritária para discutir as ações em 

promoção aos Direitos Humanos.  

 Há, porém, o registro da necessidade de aprofundamento do papel 

institucional do referido Conselho ou mesmo sua representatividade 

diante dos órgãos de Segurança Pública como, por exemplo, a antiga 

queixa da presença dos soldados na região, dentro de um imaginário de 

que estejam cumprindo uma espécie de castigo, pelo fato de estarem em 

Irene.  

 Esta representação de um lugar sem lei, ou de uma terra de 

coniventes, acaba por distorcer o relevante papel das instituições da 

sociedade civil que se organizam na cidade.  

 Em uma entrevista, o Bispo da Igreja Católica de Irene, um dos 

principais articuladores do pacto pela paz, indaga:   

  
“...Veja bem, quando se procura trabalhar pelo Pacto da Paz, a 
justiça, a promotoria, o governo do estado e municípios, igreja, 
então, todos se propuseram a trabalhar nessa construção de Pacto 
de Paz. Uma das nossas queixas, das nossas reivindicações, seria 
não mandar para o sertão policial como um castigo, a nossa área é 
tida na policia militar como área de exclusão. Aquele policial que 
não serve para se fazer presente na capital, na região 
metropolitana, então ele é mandado para cá como uma forma de 
pena de castigo. Então, esse caso ai foi apenas mais um caso que 
até então não houve qualquer solução porque a apuração ate 
porque a própria policia quem apura é ela mesma, então, não se 
conclui qualquer inquérito. Mas a comunidade está de fato atenta, a 
comunidade tem ido a luta, tem reclamado do policial, tem 
reclamado da forma como todo cidadão, bandido ou não, ele é 
tratado. Porque a policia procura tratar todos de igual para igual, e 
nós temos através desse conselho social, agora com a ajuda da 
equipe de Direitos Humanos, que denunciar essa causa e nós 
temos visto já algum resultado positivo como a troca, como a 
substituição de alguns policias da corporação da 1° companhia de 
Belém de São Francisco...” (Entrevista com P2).  

 
 Este sentimento também é recíproco para os que compõem a farda, ao 

entrevistar um oficial reformado, que passou décadas trabalhando na Polícia 

Militar da Região, ele ressaltou este preconceito:    

 
“...e tive a sorte de começar a trabalhar no interior, que na época 
era castigo. O oficial que ia para o interior, e eu não fui por castigo 
mas por pré-conceito, foi um castigo... me mandaram para lá por 
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que eu era negro mesmo. Essa foi a grande verdade, não 
interessava, apesar de ser o 2º lugar na turma, um negro 
trabalhando no palácio, como eu ia trabalhar, ...  e lá me dei muito 
bem e tive a oportunidade de conhecer  a polícia tanto internamente 
como externamente. Conhecer toda a mecânica. E aí tem um dado 
interessante, a gente  é que parece entender melhor.... o estado e  a 
corporação de lá... porque não está no centro da decisão do poder. 
Eu era mais administrativo do que policial propriamente do trabalho 
policial... sempre busquei o lado humano... porque por trás de 
qualquer símbolo que possamos dar seja o Presidente da República 
ou o carroceiro, tem por trás desse símbolo uma pessoa humana...”  
(Entrevista com P1) 
 

  
 Estes dois depoimentos elucidam o processo de revisão que o pacto 

promoveu em Irene, no sentido de consolidar uma posição de dialogo e não 

de conflito, estabelecendo novos padrões éticos que fundamentam o 

dialogo em vez da guerra. 
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1.2 - O desfecho do pacto pela paz:  
 

Nos relatos sobre as conseqüências da atuação dos entes do Estado 

burocrático racional, no relatório do MNDH sobre Irene (MNDH, 2002),  fica 

claro uma dicotomia entre a sociedade civil e os técnicos do poder racional : 

  

“...A partir dos relatos e análises feitas por representantes da 
sociedade civil e do Estado, é possível distinguir duas visões sobre 
a realidade de Irene. A do Estado, que considera que aquela cidade 
superou grande parte de seus problemas, quando este se tornou 
mais presente; quando houve o investimento no trabalho educativo 
de desarmamento da população e na assinatura de um Pacto de 
Paz pelas famílias tradicionais conflitantes, no início de 2001, disso 
resultando a diminuição progressiva do número de homicídio de 63 
casos em 1997, para 7 em 200116. O juiz da Comarca de Irene, Dr. 
Edílson Moura, aponta ainda a inexistência de tráfico de armas e de 
grandes plantações de maconha, este tipo de tráfico teria sido 
reduzido em 90% naquela cidade...” (MNDH, 2002: 3) 
 
Há evidências de que em Irene, as condições de trabalho são muito 

precárias, e nelas, peças penais importantes não são constituídas por falta de 

equipes técnicas preparadas para atuar na região ou, quando não, a própria 

investigação não consegue apurar denúncias, criando um amplo leque de 

impunidade.       

 

“...o que a gente vê é que as instituições aqui, elas são soltas, muito 
descompromissadas. A gente, por exemplo, não tem Ministério 
Público quando tivemos foram poucas as experiências onde eles 
estimularam a cidadania. A Polícia Civil, ela não tem uma tradição 
de investigação, o que a gente sabe de crimes que não foram 
investigados, de laudos médicos que não foram concluídos, 
especialmente quando a brutalidade policial estava por trás... Então, 
existe um descompromisso, ai mensalmente existe a troca do 
policiamento militar em Irene...” (Entrevista com P4). 
 

 Essa troca de policiais foi uma forma encontrada pelo poder burocrático 

racional para dar mobilidade à tropa e assim diminuir a corrupção de policiais 

pelo crime organizado. Dessa forma, o rodízio permitiria uma reoxigenação 

permanente de novos soldados e oficiais que garantiriam a transparência e 
                                                 
16 Segundo informações recebidas do juiz da Comarca, Dr. Edílson Moura. Na reportagem do 
DP – Caderno Vida Urbana – C9, 20.01.02., o mesmo informa que em 1997 o nº de homicídios 
foi de 58, contra 9 em 2001...”. 
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inibiriam a tentativa de suborno da tropa. Por outro lado, esta tática fragmenta o 

espaço público, construído como fruto da relação entre sujeitos. Nesse caso, a 

tática utilizada promove uma não socialização da tropa com os moradores e 

fortalece uma barreira em relação aos que vivem em Irene, pois estes se sentem 

“protegidos” por permanentes estranhos.   

O controle social, portanto, não se consolida no local, principalmente 

porque em alguns casos os moradores não conseguem identificar o policial. E 

nesse sentido o que se argumenta como eficaz, no sentido de diminuir a 

corrupção, acaba provocando um distanciamento comunitário e inviabilizando 

fontes preciosas de informação, e prejudicando a própria eficácia da  

inteligência investigativa.    

 Voltando à correlação com o estudo de Putnam, verifica-se que na Itália, 

a possibilidade de uma ruptura do ciclo da violência passou pelo capital social 

adquirido através de uma consciência do espaço público, e do interesse coletivo 

para a consolidação dos espaços dos grupos políticos ressaltando seu 

protagonismo.    

  
Uma característica específica do capital social – confiança, normas 
e cadeias de relações sociais – é o fato de que ele normalmente 
constitui um bem público, ao contrário do capital convencional, que 
normalmente é um bem privado. “Por ser um atributo da estrutura 
social em que se insere o indivíduo, o capital social não é 
propriedade particular de  nenhuma das pessoas que dele se 
beneficiam”. Assim como todos os bens públicos, o capital social 
costuma ser insuficientemente valorizado e suprido pelos agentes 
privados. Por exemplo, minha reputação de credibilidade beneficia 
tanto a mim quanto a você, já que nos permite estabelecer uma 
cooperação mutuamente compensadora. Mas eu desconto os 
benefícios que a minha credibilidade traz para você (ou os custos 
que minha falta de credibilidade acarreta para você), e portanto 
invisto insuficientemente na formação de confiança. Isso significa 
que o capital social, à diferença de outras formas de capital, 
geralmente tem que ser gerado como subproduto de outras 
atividades sociais. (Putnam, 2000:180) 

 
 
 Esta consciência da capacidade de construção através da política 

permite um salto de qualidade nas relações simbólicas da magnitude que se 

espera de um espaço democrático, onde o diferente compõe a cena política e 

não é eliminado.  
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É difícil afirmar que dois contextos diferentes tenham resultados 

semelhantes, mas não resta dúvida que existem fortes evidências de que o 

desenvolvimento de Irene depende de seu mergulho nos valores da 

democracia. 

 Paira em Irene uma representação do espaço público como um terreno 

de incertezas, uma vez que o medo consolida a construção de significados e 

valores que fragmentam as relações no grupo social.   

 Bourdieu ressalta que “...A política é o lugar, por excelência, da eficácia 

simbólica, ação que se exerce por sinais capazes de produzir coisas sociais e, 

sobretudo, grupos...” (BOURDIEU, 2003:159). 

 Este espaço de construção da política, que se enraíza nas diversas 

manifestações coletivas em Irene, se expressa na existência do sindicato rural.  

Na prática, é necessário aprofundarmos um pouco mais algumas 

características históricas e sociais que permeiam a cultura local, para 

compreender essa situação.  

Em primeiro lugar, o sindicato agrícola tem uma característica 

semelhante aos demais sindicatos agrícolas do país; são lembrados pela 

população pelo acesso que dão à Previdência Social. Graziano salienta bem 

esta situação quando diz que: “(…) Até aqui o saldo dos trabalhadores rurais foi 

basicamente no sentido de equiparar seus direitos aos dos trabalhadores 

urbanos.” (GRAZIANO, 1993: 15).  

Esta atuação assistencialista foi promovida por dois fatores distintos. Um 

foi a Igreja, através da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o outro foi à 

ditadura militar, através do Estatuto da Terra.  

A Igreja tem, em Irene, a Teologia da Libertação como base de 

compromisso com a reforma agrária e, como afirma Graziano, a importância 

dessa orientação filosófica: “(…) se constituiu como um esteio e fonte de 

explicação para o que ocorria com esses novos sujeitos. As Comunidades 

Eclesiais de Base, num primeiro instante, apresentavam um ambiente que 

remontava os laços  comunitários destruídos pela expropriação.” (RICCI apud 

GRAZIANO 1994: 13).  
 Esta filosofia levou a CPT a disputar Sindicatos Rurais, ambicionando 

levar aos trabalhadores do campo as conquistas do operário da cidade, como 

também fortalecer trabalhos de conscientização e formação política. 
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 A Igreja em Irene tem uma atuação importante no movimento de base. 

Uma prova disso é a formação dos seus líderes, que em sua maioria são 

católicos, e se destacam nas associações e dão prova da formação promovida 

pelas Comunidades Eclesiais de Base, as CEBs. O atual Bispo, adepto da 

Teologia da Libertação, tem uma forte inserção nos movimentos sociais. 

 

 “...Primeiro eu quero destacar que a ação não é tanto da minha 
pessoa em particular, creio que é ligado ao fato que a Igreja 
Católica nesse nosso sertão com sua pobreza continuou sempre ao 
lado dos pequenos, sempre fez companhia aos sertanejos e mesmo 
em tempo de seca, mesmo quando longe deles missões políticas, 
quando no nosso sertão, especialmente no interior ninguém vai, o 
padre, a irmã, o leigo engajado sempre ia, sempre escutava, 
ajudava no que podia, às vezes só mesmo com a presença, com o 
carinho de uma palavra e de uma ajuda, às vezes em si 
materialmente muito pequena. Então, essa presença, essa 
companhia, que nunca veio a faltar., creio que criou um laço de 
confiança, um laço de estima muito grande entre o povo e a Igreja 
também como instituição. Isso facilita bastante tomar algumas 
iniciativas, porque a Igreja goza de uma credibilidade e de um 
peso...” (entrevista com P3) 

 

 Um importante grupo organizado no campo, que surgiu na década de 

1980, foi o Movimento dos Sem Terra que, através da catequese da Teologia da 

Libertação e uma forte mística popular, se consolidou como uma voz importante 

no campo. Porém, não conseguiu se consolidar na região, como ressalta o 

Bispo:    

“...Do ponto de vista social há uma instituição do MST que foi criado 
há 2 (dois) anos atrás. No momento tem uma certa dificuldade de se 
encontrar um coordenador que seja a altura da complexidade da 
situação. Gerenciar os problemas que existem na região não é fácil, 
mas existe esse escritório. Houve várias tentativas por algumas 
oportunidades de unir nossas forças. Há uma colaboração que já foi 
melhor, mas que de vez em quando continua com o fórum sindical 
de Petrolândia, especialmente a respeito com os problemas de 
projetos de assentamento interessa a área da nossa diocese mas 
também para Paulo Afonso, Juazeiro e Petrolina, e estamos 
tentando unir forças para enfrentar essas dificuldades que são 
muitas. Outras entidades de caráter popular mesmo, eu não 
conheço no momento...” (Entrevista com o Bispo de Irene – P3) 
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1.3 - Contradições na CPI estadual: 
 

Em relação à conclusão das CPIs, duas questões se evidenciam: em 

primeiro lugar, o conteúdo da CPI Estadual do Narcotráfico e da Pistolagem 

praticamente expurga a relação de semelhança entre o fenômeno da maconha 

no sertão e as organizações da máfia italiana. 

 No texto da CPI, em uma nota de rodapé, é dito:  

 
“... É um equívoco pretender comparar as quadrilhas que atuam no 
sertão de Pernambuco com a máfia italiana, ao argumento de [que] 
são famílias que controlam a produção de maconha na “Região 
Moxotó-Pajeú”; trata-se de uma redução simplista, que não 
corresponde à realidade, pois a máfia italiana possui um nível de 
organização e transnacionalidade, bem assim um caráter 
empresarial, que a distingue dos grupos que isoladamente disputam 
o controle das roças de maconha do sertão pernambucano. A 
ausência de uma organização empresarial, de influência política 
estadual, de mecanismos complexos de lavagem de dinheiro e de 
rendência transnacional dos diversos bandos ou quadrilhas impede 
que se cogite a existência de uma máfia no sertão, nos moldes da 
máfia italiana, ao menos por enquanto…” (PERNAMBUCO, 2000: 
p.146) 

  

 O interessante dessa conclusão é a sua total disparidade com a 

conclusão da CPI Federal que no seu texto conclusivo declara: 

 

“…É importante registrar que, além de atividades criminais da 
produção e comércio da maconha, no interior do estado, 
encontramos todo esquema de tráfico de drogas pesadas, como a 
cocaína ou  seus delitos anexos, do Crime Organizado ao Esquema 
De Lavagem De Dinheiro, originado em transações ilícitas no tráfico 
nacional e internacional de drogas. A propósito destas 
características, é importante registrar que foi justo no início das 
investigações da CPI Nacional, que foi apreendido no aeroporto dos 
Guararapes em Recife esquema de tráfico de drogas através de 
aeronaves da FAB, que num escândalo gravíssimo envolvendo 
oficiais e traficantes de uma conexão internacional visando o Brasil 
e a Espanha. Outro aspecto importante resultante da investigação 
da CPI nacional em Pernambuco, foi a identificação dos esquemas 
de Contrabando De Cargas E Remédios, que propiciaram a 
abertura de outras CPIs no estado de Pernambuco para investigar o 
contrabando de remédios e com ramificações no tráfico de drogas 
no Estado… (BRASIL, 2000:728)    
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Sobre essa disparidade um integrante da CPI Federal conclui: 

 
“…então, foi identificado da própria CPI deslocamento de elementos 
criminosos que, aqui chegando promoveram e praticaram ações 
para organizar sua criminalidade. Instalando-se como empresários, 
na verdade operando como criminosos. Então, isso não é obra de 
ação individual, mas de uma estrutura que disponibilize uma certa 
organização. Eu não concordo com essa afirmação, acho que há 
grupos criminosos, há crime organizado no Brasil sim, e quem diz 
que não tem, deveria saber responder porquê. Se não é organizado 
seria fácil de ser destruído, como é que sobrevive com tanta 
competência? Se sobrevive é porque tem logística, é porque tem 
informação, tem poder de fogo e tem capilaridade para sobreviver. 
Então, é organizado…” (...)“…Foi apreendida no aeroporto de 
Guararapes porque a polícia identificou uma operação que vinha do 
Rio de Janeiro, passando pelo Recife e ia para a Espanha. Então, 
isso é o que? É uma estrutura organizada que chegou ao extremo e 
à suprema ousadia de utilizar uma aeronave das forças armadas 
brasileiras para promover esse tráfico de drogas. Então, o que é 
isso? Uma organização que tem tentáculos dentro das forças 
armadas,...” (Entrevista com C1) 
 
A segunda questão apresentada é a inexistência de crime organizado em 

Irene: a CPI Estadual aponta que não há um “banditismo social”, em que os 

criminosos passam a assumir o papel do Estado, garantindo saúde, educação, 

e outros serviços que são de responsabilidade do Estado (PERNAMBUCO, 

2000 : 170) 

O texto do relatório da CPI Estadual é enfático sobre esta questão e 

ressalta:  

 

“...não existe “crime organizado” em Pernambuco, nos moldes da 
máfia siciliana; “...cuida-se de bandos ou quadrilhas fortemente 
armados, bastante violentos, com algum poder político local, mas 
sem uma organização empresarial ou um comando central, capaz 
de lhes assegurar um alto grau de organização; a força destes 
grupos criminosos reside na desorganização do aparato estatal 
incumbido de reprimi-los...” (PERNAMBUCO, 2000: 171).   
 

 O curioso da afirmação da CPI é que a relação que se faz com o 

fenômeno Italiano não é quanto à sofisticação econômica ou à eficácia 

produtiva, mas as semelhanças estão localizadas na origem do Estado e nas 

relações patrimoniais que fragmentaram o poder público em um espaço 
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totalmente dominado pelo poder político, controlado pelo tráfico, o que é 

destacado pelo relatório final.  

Na análise de Putnam, descreve-se aspectos históricos que nortearam a 

presença da máfia, adaptando-se ao Estado.  

 

“...Contudo, somente uma idealização romântica da Máfia poderia 
ignorar sua natureza fundamentalmente hierárquica e exploradora. 
No século XIX, os mafiosos serviram de intermediários violentos 
entre os proprietários rurais absenteístas e sua clientela. Quando as 
velhas formas de feudalismo começaram a ruir, “os antigos bravi 
(capangas) dos senhores feudais passaram a agir por conta própria 
e continuaram exercendo a violência para fins particulares (...). 
Esses malfeitores, libertos do genuíno sistema de relações feudais, 
tornaram-se pois um elemento essencial do sistema clientelista que 
veio substituí-lo.”  Assim como o clientelismo convencional que ela 
refletia, a Máfia adaptou-se rapidamente às novas instituições do 
Estado italiano e reformulou inexoravelmente as práticas da 
democracia representativa de acordo com os modelos tradicionais 
de exploração e dependência...” (PUTNAM, 2000 : 157). 

  

 Em segundo lugar a CPI Federal fornece dados sobre o envolvimento de 

políticos com o narcotráfico, registrado na região do Polígono, e são 

apresentados no texto do Relatório Final da CPI Federal:   

  

“…P14 declarou que vários políticos estão envolvidos com o crime 
organizado e o tráfico de drogas: Vereador Babá Ferraz 
(Bartolomeu Ferraz); Moacir Gomes de Menezes (primo de P14), 
acostumado a mandar matar; Deputado Afonso Ferraz, quando ele 
era prefeito mantinha uma equipe de pistoleiro; Foi processado pelo 
Tribunal de Contas, que pediu a intervenção do município; Foi pego 
roça de maconha em sua propriedade; Foi apreendido, em Cruzeiro 
do Nordeste, um caminhão carregado de palma com o fundo falso 
que transportava, de acordo com a tia de Reginaldo Novaes, 
duzentos e oitenta quilos de maconha; O motorista que dirigia o 
caminhão está preso, mas os donos da carga continuam livres, 
(Donizete Novaes, Reginaldo Novaes e o Vereador Babá Ferraz, 
que era dono da maior parte da carga); (…) Que o Vereador Babá 
Ferraz chamou o seu filho, tenente Fabrício Ferraz, e colocou um 
advogado para acompanhar o processo, e pediu para o motorista o 
seu nome, e ele iria fazer uma força para coloca-lo em liberdade; 
Deputado Estadual Afonso Augusto Ferraz; Deputado Federal Luiz 
Piauhylino…”P14 (BRASIL, 2000: 692-695) 
  
A base do lucro obtido está na certeza da impunidade. A crise da 

legitimidade do Estado é tão grave que se reflete nas falas das entrevistas. 
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O patrimonialismo, atrelado ao narcotráfico, representa a destruição da 

esfera pública. A cidadania encontra nas CPIs um instrumento para construção 

de um novo espaço de controle social, com capacidade de exercer pressão 

através da opinião pública.  

O pacto tem na  CPI Estadual a possibilidade de  construir consensos com 

os atores políticos locais, costurados pela pressão da sociedade. O principal 

destes consensos é reconstruir o valor da vida humana, que no contexto do 

tráfico, passou a valer muito pouco ou quase nada. 

Ana Tereza Lemos-Nelson destaca em seu texto: 

 
“...As CPIs não são os únicos instrumentos de controle social 
cidadão, mas têm seu papel e seu trabalho no contexto de múltipla 
ativação. Múltipla ativação inclui a mobilização simultânea de vários 
recursos pela sociedade (cidadãos). Atores capacitados para 
mobilização formam redes, profissionais especializados 
(procuradores, policiais, engenheiros, trabalhadores sociais), 
parceiros externos (ONGs internacionais e organizações 
multilaterais), outras vítimas e outras entidades estatais em 
diferentes níveis. Nessa múltipla ativação, torna-se específica a 
visibilidade (mídia) e o poder legal de acionar agências de 
investigação. Com estes dois instrumentos, as CPIs criam espaços 
livres para a participação dos cidadãos. É uma relação mútua: a 
participação dos cidadão fomenta a investigação da CPI. …” 
(LEMOS-NELSON e ZAVERUCHA, 2001: 16) 17. 
 

A consolidação desses novos espaços políticos, e fóruns de cidadania, 

constitui uma ameaça ao processo de terror que se estabeleceu na região, e 

que tem como aliados maiores a ignorância cívica e as mediações belicosas 

que se cristalizaram na origem de Irene.   

A manutenção dos grupos políticos tradicionais através da impunidade é 

fragilizada, ou mesmo quebrada, quando a opinião pública, pressionada pelos 

grupos organizados da sociedade civil, consegue romper a alienação política e 

a desagregação dos órgãos de representação coletivos, que passam a 

participar de forma articulada. Podemos perceber, assim, grandes avanços no 

campo da democracia, como destaca Ana Tereza Nelson-Lemos:  

 

                                                 
17 Tradução livre do autor. 
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“...Os diferentes níveis de CPI revelam diferentes estratégias de 
participação dos cidadãos. A capacidade de criação de “espaços 
livres” é arbitrada por diferentes experiências de relações 
democráticas: no nível municipal, a participação direta da população 
vis-à-vis a participação representativa toma a forma de um diálogo 
empurra-e-puxa, em que os atores constituem, eles mesmos, meios 
de demandas de controle social. Com a exposição do contexto, 
cresce a ansiedade pelo comando da atenção da mídia. A 
experiência democrática é mediatizada, e estratégias internas e 
externas são reconstruídas e potencializadas…” (LEMOS-NELSON 
e ZAVERUCHA, 2001: 16) 18. 
 

 Se os aparelhos de coerção do Estado agirem de forma articulada e 

eficiente, é possível presenciar testemunhos como na CPI do Narcotráfico, de 

uma parte da população que não agüenta mais o ‘sujeito oculto’ das violações 

de direitos humanos, seja por atores do Estado ou por aliciadores da maconha.   

Principalmente, porque o advento do plantio da maconha conspirou para a 

sustentação do modelo patrimonial e da política atrasada do poder local.  Com a 

crise do financiamento agrícola e a “impossibilidade” de desvio de recursos 

públicos, por conta do controle externo, o narcotráfico surgiu, em Irene, como 

uma nova variável política, inserindo-se no financiamento de campanhas e 

integrando bancadas parlamentares e de prefeitos, quando não de deputados 

das esferas estadual e federal. 

O Relatório da CPI Estadual demonstra a complexa teia de interesses 

que o parlamento teve que costurar para construir um texto que, ao seu 

contexto, permitisse resolver o problema do envolvimento de políticos no crime 

organizado. Pois, ao mesmo tempo em que registra fatos denunciadores do 

esquema de cooptação, lavagem de dinheiro, roubo de cargas entre outros, o 

relatório conclui que não há crime organizado no estado. 

O que podemos perceber através do registro da CPI é a manutenção de 

um novo poder patrimonial com características novas, como a utilização de 

influência para conseguir meios de controle político, como, por exemplo, as 

concessões das rádios, dos hospitais particulares ou do poder de nomear 

pessoas de seu grupo político para a direção de órgãos públicos, facilitando as 

ações políticas do grupo. 

                                                 
18 Tradução livre do Autor. 
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A CPI Estadual não mostrou a relação clara entre o plantio da maconha e 

a viabilização do comércio local, com o lucro que a planta gera, ou seja, não foi 

dito que a maconha em Irene representa a viabilidade econômica da cidade. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSÕES 
 
  

A análise do crime organizado e do patrimonialismo em Irene não poderia 

ser abordada sem levar em consideração aspectos de sua história, da formação 

cultural, política e econômica, ou seja, não poderíamos penetrar no seu espírito 

sem encontrar as referências que nos façam navegar nas suas teias imaginárias 

e de descobrir seus segredos mais encobertos. 

Foi preciso, naturalmente, dar um recorte no objeto de estudo na 

dissertação, levando em consideração que o universo a ser estudado é muito 

abrangente o que inviabilizaria o foco do problema a ser observado.  

Assim, o conjunto de dados e de informações que permitem olharmos 

para Irene e obtermos respostas, foi o resultado de uma pesquisa que 

mergulhou na vasta região dos seus símbolos e valores para demonstrar que o 

desenvolvimento do poder patriarcal, somado à crise do modelo de dominação 

tradicional, consolidou uma rede de líderes carismáticos que se legitimaram no 

campo fértil do Crime Organizado.  

A pertinência do estudo foi observar como o fenômeno do 

patrimonialismo alicerçou o narcotráfico na estruturação de redes de poder, 

utilizando as fragilidades econômicas, o medo e o próprio Estado, para garantir 

espaços de livre comércio e plantio da maconha no estado de Pernambuco.  

É preciso considerar que a raiz da construção de uma identidade política 

patrimonial no sertão passa por seus costumes e valores, que se constituem no 

imaginário local, e que foi enriquecido por um processo complexo de ocupação 

branca e desenvolvimento das vilas que representavam o “progresso” através 

dos vários movimentos migratórios     

A identidade cultural da região também proporcionou uma relação 

bastante peculiar entre a realidade seca do sertão, sem água, e ao mesmo 

tempo profundamente poética. Poética, pela criatividade e erudição com que o 

povo aprendeu a tocar e recriar sua realidade, através da literatura de cordel e 

dos versos dos repentistas. 

Para que o modelo patriarcal se consolidasse, as relações de parentesco 

foram sendo fortalecidas na medida em que a Igreja promovia o batismo e 



 76

constituía ‘padrinhos’. Os ‘afilhados’ se tornavam agregados dos grandes 

senhores de terra, numa relação distorcida de ‘apadrinhamento’ e portanto de 

dominação tradicional. 

A conclusão do estudo foi verificar que o modelo patrimonialista na região 

sobrevive na fragilidade da construção cidadã das instituições, agravando-se 

com o advento da maconha, que surge legitimada pela falta de investimentos na 

região, ou mesmo pela falência da política agrária da racional legal.  

A violência e a impunidade alimentam uma base imaginária que se 

reporta ao cangaço e se reproduz na cultura autoritária do ‘cabra’, que é uma 

expressão que repercute no imaginário do homem macho preparado para matar 

ou morrer.   

 A cidadania em Irene representa uma luta contra a repressão e o modelo 

patriarcal, e isso se reflete em uma organização social frágil. A própria 

participação nos fóruns, conselhos e colegiados da Prefeitura, se mantém com 

uma rede de indicações que passam pelo chefe político ou pelo grau de 

comprometimento com as pessoas que estão no poder político.  

O totem que fecunda as bases dos sistemas familiares de poder age de 

uma mesma forma para inibir a ação de adversários, pois cria uma complexa e 

intricada rede de familiares, como também desloca para os traços míticos as 

ações individuais ou coletivas dos sujeitos em Irene.  

Isso significa que Irene não só “escuta o som dos passarinhos”, mas 

também o som das metralhadoras ou mesmo do paiol de pólvora. A situação 

explosiva que a pesquisa defrontou demonstra a delicada linha que o estudo na 

área da cidadania e direitos humanos tem que atravessar para romper a cortina 

de fumaça que, muitas vezes, esconde mitos e fetiches.   

Enfrentar os problemas do campo foi uma dificuldade adicional ao medo 

que pairava no ambiente das entrevistas. A preservação das fontes de pesquisa 

foi a condição primeira pela qual se estabeleceu, com muitos dos entrevistados, 

um respeito recíproco que, certamente, baliza a qualidade das informações e 

sua confiabilidade.  

A terra e seu pertencimento histórico e o vínculo afetivo com a 

representação de suas possibilidades de vida e de identidade, consolidam a 

sustentação do universo político de Irene, implicando em tê-la abundantemente, 

mesmo que para isso ela se torne improdutiva.  
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Neste sentido, a maconha possibilita uma nova possibilidade econômica 

para a região e, ao mesmo tempo, cristaliza-se na economia informal e 

consegue dar ao agricultor mais possibilidades de renda que os recursos 

aplicados pelas instituições bancárias do estado.  

A fragmentação social gerada pelo modelo patrimonialista aprofunda as 

relações clientelistas, que fissuram a licitude das regras e, nas suas cotidianas 

infrações, desintegram a esfera pública e se constituem em uma caricatura da 

racionalização burocrática, em troca de um favorecimento pessoal do poder 

político.  

Os espaços da rua e da casa são, literalmente, confundidos e  

propositalmente corrompidos pela necessidade de estabelecer uma gama de 

atos simbólicos que substituam a força cívica (cidadania) por uma força do 

terror.  

A violência entra como um elemento concreto da ruptura do pacto ético 

que é a Constituição e acaba provocando, entre os registros, o direito do 

revidar. Nesta espiral perigosa de conflitos, todos são atingidos. Afinal, há uma 

declaração  de guerra anunciada.  

Mas a cidadania passa ter um papel fundamental na construção coletiva 

de resolução de conflitos. O contrário, a não ação, impossibilita a continuidade 

de resolução desses conflitos. Dessa forma, estudar o caso de Irene a partir da 

leitura de Putnam, permite vislumbrar algumas semelhanças e diferenças com o 

fenômeno da máfia na Itália.  

O que encontramos de resultado dessa comparação foram fortes 

elementos em comum nos fenômenos estudados, principalmente pela origem 

patriarcal das duas regiões. Foi possível constatar que, na dinâmica de 

fortalecimento do tráfico em Irene, é necessário observar a casualidade através 

dos aspectos que envolvem da renda financeira, ao  capital cultural, assim, 

como o estado das instituições e a participação da comunidade na consolidação 

do espaço público.  

O auge desse conflito eclodiu entre os clãs  e gerou um saldo de muitas 

mortes, de todos os lados. A perspectiva de paz somente foi construída pela 

mediação de agentes externos a Irene: os deputados da CPI estadual. 

A análise dos resultados da CPI, e suas conclusões no estado de 

Pernambuco, expressam com muita força o nível de tensão política que dela 
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resultou. Há uma disparidade conceitual nos dois relatórios, principalmente 

porque na CPI Federal o estado de Pernambuco é apontado como sendo rota 

do crime organizado e, neste sentido, se evidenciava toda a capacidade e 

eficiência de esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro que mobiliza milhões 

de dólares anualmente. O relatório da CPI Estadual por outro lado tenta 

descaracterizar a existência do crime organizado, no sentido de que o resultado 

de suas incursões concluiu que haviam bandos desarticulados, que não 

conseguiriam imprimir uma máfia aos moldes da Italiana.  

Esta conclusão, como a própria incapacidade de gerar resultados mais 

eficientes, acabou por criar uma frustração em Irene, principalmente para quem 

imaginou que a CPI se desdobraria na prisão de traficantes de grande peso na 

escala de poder do tráfico.  

Outra característica importante é que no próprio texto da CPI Estadual é 

citada a existência de uma ‘via transmaconheira’ que, emblematicamente 

expressava a ousadia dos traficantes no interior do Estado. Contudo, o que 

prevalece no laudo das conclusões são encaminhamentos para o Ministério 

Público, que, como tal, tem realizado as providências que lhes são cabíveis, na 

medida do possível. 

Irene, portanto, permanece com outras e intrigantes questões para 

serem respondidas e com novos desafios, na busca de desvendar o mito do 

insolúvel problema do sertão. A história de Irene, e destes desafios, se 

transforma em uma página inconclusa, ainda esperando para ser escrita na 

história deste país. 
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