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Cnpirulo 1

De que serys um documento?

,llariza G. S. peirano

When [in 1954], aller almost yerry-years of being stareless, Bliicher tookthe oath and his papers amved in ihe ,.ii, r,"'iri"rr"j'erendt that thehorrible timo withour papers ..in ,hi, 
"r";;;;;;;;;"'ti." of pup"rr,,was finally over _ .,tiI the nexr rime.,, te f 

"" ioo-l,l:i-sdi '

ii nas ci€ncias sociais contemporineas uma divisito de trabalho discreta, maspersistente, na qual o Estado ,

I p.i.nrj.i^- _^r,1: _ _ e vrsto como objeto legitimo de estudo de soci6-lososecientistasporiticos;lrr*p9l"e"'ilffi1:;xil:ffi :;t""r:;::Isociedades radicionais, quandomuito;r.iJ* il;i;ls do mundo modemo re_rattvas a padrdes de sociab,i.rade.r Essa airuJllt 
"u"lho, 

herdeira da dpocaem que cientistas sociais estudavam,uu. p.Opi* ,olf,o"d.s 1ou utopias) e an_trop6logos, as civilizag6es niio_ocidentais i,0""* Ori,,,vos, € hoje vista comoulhapassada, mas se mant6m na agenda au".i6nai* ,oaiais quanda*emos queoutra dicotomia sobrevive ratente: trata-se a" ,., o rriuao como reracionado iautoridade, e a nagiio, ao dominio aa soliaarieJaaLl".i_, mesmo quando aspropostas e/ou os diagn6s,r::r.O: transnacionalidade, jobalizaglo 
e integragiomundial afloram, cientistas sociais d6o ,.r,.-unio i.ril innigur,, divisio entre

!:1"0" 
. nagilo que os atinge e que, paradoxarmente, iiaica o modero incrusivoquc comp6em.

Para tratar deste tema, acompanho a opgio de antrop6logos que se forgam acruzar fronteiras disciprinareq e fago-o com os pJ. nr."a", ru hist6ria te.rica daantropologia: para falar do. Estado-nagii", il;;';;;_inar microeventos, nacrenga de que' para se dissolver dicoto-i*,';;;;;;;o com conrextos distin-tos (quer etnogr6ficos, hist6ncos e te6ricos) d fundamentar.
Tenho em mente dois objetos de i"";;;;ra" ;e se uinculam de rbrmatangencial: o primeiro sio os ..docume 

"r"",, 
_ i"i"ir,i"*qr" futuuu Bliicher paraArendt -, esses pap6is legais que infernirr., 

",".n,"rr",,, ou facilitam a vida doindividuo na sociedade moderna.2 A" .*;i;;rr"J0",", em sua ocorr.nciarotineira, procuro indicar como eventos nos quais eles desempenham papel cen_
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tral tanto revelam qrunto pOern enr agio cssas entrdades tlue concebenros abslra-

tanlente couro naqio, Estado, crdadania. denrocracia. O segundo objcto crupirico
ro qual detlicarei atenr;io e o atual I'rograma de Desburocratizaqio t. sua relagio
com o projeto de inrplantaqdo de urn "qovcrno cletrdnico". Esse prograrna pode

ser vrsto corlro rcencarnaqao tle unra experiincia t1ue. tenclo rnicio na deicada de

30, propunha a eliminaqio de docrulrentos. tle "pupeis". r'istos conro erccssivos,
tle motlo :r t'avorecer a r itia tlo citladio. .-\o tbcalizar o progrirma hoje. indico
conro ele vern scntlo apropnatlo colno pegi.t tundanrental tla rclbn.ua reccnte do
Estado e. r n(liretamente. como veln contribuitrtlo para a continua constrlrqio da
nagio.

Orientagao g€ral

\lrnha orientaqio geral e scntiotica. Estou interessadil nos processos couuni-
crtivos que. quando analisados por rneio de urna abordagem pertbrrnativa, reve-
llm aspectos tle urn repertorio sinrbolico socrallnente partilhado. Procuro seus
signiticados ern tr6s tliregdes: no sentitlo pelo qual lalar algo 6 tanrben realizar
urn ato convencional (r\ustin 1962); no sentido de u'na poJbnnunc.e produzrda
por mfltiplos nreios rnediante os tluais os participantcs cxperinrcntaln unl cvcn-
toi e no sentido de valores ind6xicos associados a atores e int'eritlos por eles
durante o mesnlo (Tantbiah 1985). Farei uso intensivo (enrbora tluase serrrpre de
tbrma inrplicita) da tebria tla linguagenr, tluer a desenvolvrtla por lingiiistas, corno
Jakobson, quer por til6sotbs e logicos, especielmente Peirce e Austin (ct. Peirano
2001). Jn que tbnna e conte tlo sio indissociiveis quanilo se inclui eventos no
contexto nraior tla cultura e da cosmolor:ia (Silverstein 1977). parto do pressu-
posto de que traqos tbrn.rais se encontralr selnpre, tanto para o arralista como para
os natrvos, vrnculados a contextos culturais particulares.

Documentos o pap6is leglais

Para que scrve um tlocunrento? -fecnicamente. 
docuntentos tacilitanr o ato

de contar, somar, agregar a populagio (e, assirn, taxar a riclueza e controlar a
produgio), ao nlesmo tentpo etn que identilicam o intlir.iduo - para fins cle con-
ceder direitos e exigir deveres. Assrnr, tanto elementos partic u lares/individuais
quanto o corrhc-cinrento sobre a coletividacle - csses tlois contponentes indisso-
ci6veis do "tato ruoderno" lPoot,ey 1998) conciliaru-se no (locunlento e llos
"papeis". Reconhecidos e regulatlos, os papeis estabeleccm tr individuo couro
unico e particular e produzenr, no nrundo tlorlerno. unr rnixinto tle sirrgularizagio
e unra indivtdua lizagio itlealmente xbs()luta. O tlocurnento, assirrr, leualiza e oti-
cializa o cidaddo e o tornA visivel, passivel (l!- controle e legitinro para o Estirtiol

t
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o documento/az o cidadio em termos performativos e obrigat6rios. Essa obriga-
toriedade legal de possuir documento naturalmente tem seu lado inverso: o de
removerr despossuir, negar e esvaziar o reconhecimento sociar do individuo que
nlo possui o documento exigido em detetminados contextos.

Epis6dio #l
um estudante universitiirio 6 assartado por um ladrtro bem vestido na noite
de um feriado, quando retomava da bibrioteca para casa. o estudantc s6
percebeu tratar-se de um ladrilo quando, depois d" p.rg*tu, u hora, apon-
touJhc o rcvolver e tirou_lhe a carteira" u luqr.tu, o t€nis e o rel6gio. O
IadrEo j6 se afastava quando.o estudantc ,. d.u .ontu que estava sem di_nheirq sem as chaves de casa'e sem os documentos. Gritou sem p"raurn.*
conseqil€ncias: - Ei, mogo, voc6 levou minha identidade no bofro ao;uqr"-
ta. Bota no chilo, por favor...! O ladrlo apalpou o bolso e, para surpresa do
assaltado, voltou onde estava o esfudanie e devolveu_lhe os documentos.
Em seguida, ordenou: - Agora corre! E nio olhe pra tnisll

Neste caso, ocorrido h6 poucos anos em Belo Horizonte, est6 claro o reco_
nhecimento sociar dos documentos e, implicitamente para o cidadrio bras,eiro, adificuldade de obte-ros em virtude de uma comprexa burocracia. Essa recognigiio
atravessa diversos segmentos da sociedade, incluindo os que se encontram fora
da ,ei' o sentimento de pertencer a uma mesma coletividadl 6 aqui percebido ema'o' por meio de varores, mas especialmente de receios sociarmente partilhados.
Trata-se, portanto, de uma solidariedade negativa, is avessas, vrs-ri_vri o Estado.o assaltante d solid6rio ao cidadio: mesmo correndo riscos, ele se sensibiriza,
coopera' devolvendo literarmente em mio os documentos ao seu dono. A coreti-
vidade partilhada 6 o estado-nagio: as leis siio feitas pelo Estado, mas a solidarie_
dade 6 dos que se sentem subjugados a ela. o apero pL que ladrdes devolvam os
documentos 6 uma constante no Bras,, j6 que'eres sao gerarmente guardados namesma carteira que o dinheiro: depois de assaltado * nio d" Janeiro, bem_
humorado, Ronaldinho pediu na televisiio aos assaltantes: _ Devolvam, pelo me-
nos' meu3 documentos!4 (Lembremos que a obteng,o de documentos e oujeto aeprotocolos caracterizados por angristia, tenstro e, com treqtiEncia, sacrificios.)

Epis6dio #2
Dois indios da aldeia do Canetlo, Coiiis, chegam a Brasilia e, na estagiorodoviiria, sio abordados por um guarda que se dirige ao mais velho, 26Belino: - Voc6 tem documento? 26 Belino i"m grru.dio no bolso, mas dizque nio: - Ntro tenho niio. O policial pergunta, _ E 

"omo 
6 que estA viajan_

do? Voc6 nio tem documento nenhum? 2€ g"fino responde: _ Tenho, sim,
olha aqui. E mosh-a as milos calejadas. O guarda se satisfaz: _ Jii sei o que
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voci 6. Dirige-se ao indio mais moqo e laz a mesnra pergunra sobre os
documentos. Recebe r resposta que ele tem. sim. carteira tle identidatle e
canelra de reservista. Nlostra os dois para contlmrar. O guarda retruca: ,
\bcd tem docunrento. mas nio trabalhou. Como 6 reservista se nio traba-
lhou ?5

Nesse evenro. trata-se do encontro entre unr agente do Estado (o poricial)
responsiivel pela seguranga pibrica, e dois personagens nio-urbanos (os indios).
lIas nio se trata de indigenas que desconhecem as leis: 26 Berino, o mais verho,
chega a desatiar a autoridade. Embora possua o docunrento de itrentidade. opta
por negar que o tenha. Aparentemente (e aqui s6 podemos supor). ndo aceita as
regras legais vigentes e testa outro c6digo que, para sua satisfhgio posterior. e
r'ntendido pelo policial - ao mostrar as maos calejatias como indice do trabalho
bragal, ele 6 aceito como alguem que raz parte tra fbrga <Ie trabalho da sociedatre.
Menos sorte tem o companheiro que, apresentando os documentos legais tle iden-
tidade e reservista, sotte a humirhaqio do guarda, que ndo o reconhece corno
"trabalhador". Seus documentos sao menos valorizados na escala de prestigio tlo
policial. Em outras palavras, trabalhar, contribuir para a repro<Juqio econ6mica
da sociedade, e considerado mais (ou teo) legitimo que o docunrento.

Mas por que o policial reconhece no trabalho urna identidade legitima,/ Ou,
por que a estrat6gia de negociagio 6 bem-sucedida (como pergunta Silva 2003:79) ?

Podemos lembrar que a carteira de trabalho foi a "certidio de nascimento civico"
ap6s os anos 1930 no Brasil, tornando-se o primeiro documento que concedeu
cidadania fbrmal aos brasileiros urbanos (Santos 1979). Mas o exemplo acinra
tleixa trarisparecer outra dimensio deste processo legar - a criatividade (metat'6-
rica) de Z€ Belino e sua imediata compreensdo pero poriciar parecem indicar rlue
a associagio entre trabalho e cidadania t'azem possivelmente parte tlos valores
populares no Brasil, servindo de base para a fonnulagio oticiar.i Nesse contexto,
o que qualifica um cidadSo e sua vinculagio ao processo produtivo e nio sua
condigio universal de nrembro da esp6cie vivente em um territ6rio particular,
vinculo que, em termos dos valores, antecede a legislagio.

Historicamente, acidadania no Brasil tbi regulatla pelo Estado, i,nposta pela
inclusio na legislagio de novas profiss6es e/ou ocupaqdes, e pela antpliaqdo dos
direitos associados a elas (Santos 1979; ver tamb6m peirano l9g6; Reis r99g).
Passaram' assim, ao status de cidadio todos aqueles que tinham sua atividade ou
prolissio reconhecida por lei, conseqticntemente sendo considerados pr6-cida-
dios todos os trabalhadores urbanos nio regulamenta<los e, at6 recenternente.
todos os trabalhadores da irea rurar. Enl outras paravras, a cidatrania partiu do
Estado: "Se era certo que o Estado devia satisfhqio aos cidadios. era este nlesr.,o
Estado quem detinia quern era e quem ndo era cidaclio, via profissio" (Santos

l.
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1979:77). Regulada e imposta pero Estado, a protisstro roi incorporada aos valo-
res partilhados socialmente. A carteira de trabalho e o passaporte para a socie<Ja-
de de direito, parnlhando com o passaporte convencional o formaio de livreto no
qual se anota a trajet6ria protissional do cidadio.

Epis6dio #3.
Na cidade-sat6litc do Guari II, no Distrito Federar. um casar descobriu pela
manhil quc havia sido roubado ii noitc. A borsa da murher havia desapaieci-
do. Sua maior preocupagiio era com a perda dos documentos, mas quando
chegou ao portito da casa levou um susto ao ver seu rosto estampado no
chilo - era sua carteira de identidade. Sentiu alivio, mas tamb6m sc viu
ultrajada: como poderia estar ali,jogalano mcio da rua? Saiu pelo portiio
e pouco adiante estava seu cpF. Andando mais um pouco, achou o tituro de
e Ieitor. T

Aqui se vO como as relagdes de trabalho e a contribuigio do individuo ao
bem-estar da coletividade esttro tambem presentes em outro importante docu-
mento: o GPF.E Trata-se de um nrimero com I I dlgitos que identifica o contribuinte
- aquele que nio apenas trabarha, mi* paga imposto sobre o fruto de seu traba-
lho' ajudando assim a manter o funcionamento do Estado. Iniciarmente, o crc
(hoje confundido com o cpF) era outorgado por ocasiiio da declaragito anual de
renda do trabalhador ou iqueles que provavam nos anos subseqrlentes que sua
renda nio atingia os niveis obrigat6rios de contribuigio (os ..isentos,'). 

Nas 6lti-
rnas d6cadas, tendo se tornado um nimero cada vezmais requisitado para diver-
sas atividades (abrir conta em banco, participar de elei96es, comprar a cr6dito,
obter passaporte e at6 fazer transfer€ncia de dinheiro), pilssou a ser parte de um
"cadastro" e € outorgado a qualquer cidadilo, mesmo ,ao trubulhudor, sem vin-
culo empregaticio ou renda estavel, como estudantes, trabarhadores autonomos,
donas de casa'e o relato da mulher do cuar6 II tamb6m subrinha sua identi-
ficagio com a carteira de identidade. Sobre este aspecto, volto a ele mais adiante.

Epis6dio rit4

Recanto das Emas, ano de 2000. Visto como um ,.dep6sito,, de pessoas
sem-teto, essa cidade-sat6lite de Brasilia _ que o IBGE considera uma das
quatro favelas da capital - abriga uma populaglo demandante por lotes que
sio distribuidos peto govemo local. para se tornarem propriete.ios, os 

"un-didatos devem comprovar tempo de resid6ncia ". iruiili" por meio de
"pap6is" como, por exemplo, boletim escolar, protocolo hospiialar ou con_
ta de 6gua. Esses silo indices de que aquela pessoa ou familia manteve
relagio com o poder pfiblico local por um periodo igual ou maior que cinco
anos. A essa comprovagiio sc soma a exig€ncia do titulo de eleitor (exigOn-

lo
to
os
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cia esta escrita a mio no cartaz que divulga os documentos necessarios para

a solicrtaqio), o que signitica que quem quiser se tomar um proprietdrio
Jeye votar no Distrito Federal.li)

lludamos aqui de registro. Dil'erente da carteira de identidade e do CIC/
CPF. que sio documentos de cunho universalista. tbmecidos por urna agdncra

tpor detinigdo. impessoal) do Estado, aqui esti em questao o vinculo que se esta-

belece entre o candidato ao recebimento de um lote e o governo que o concede. O
lote 6 a peqa principal de uma barganha politica (Borges 2003). Nesse contexro,
a intermediagio de algu6m designado como outorklatle toma o vinculo pessoal.

Nio e por outra razao que a exig€ncia do titulo de eleitor no cartaz acima nio 6

impressa, mas escrita a mio, indexando sua presumivel ilegalidade. Contudo, se

o eleitor nIo cumpre a exig0ncia, esti tambem indicando sua recusa no estabele-
cimento do vinculo politico. O titulo precisa ser tirado no Distrito Federal rrzles
do recebimento do lote. Se o demandante se mostra politicanrente independente,
a obtengio do lote se faz remota.

Essa conotagio politica (e tambem rnoral) do titulo de eleitor taz parte do
status mais geral dos documentos no Brasil. Mas o titulo, especi ticamente, toma
alguns aspectos mais visiveis. Como votar 6 uma obrigaqio legal, hri uma gama
de variaqdes entre os polos representados pelo eleitor independente, que trata o
titulo de eleitor como apenas mais um de seus documentos. e aquele trabalhador
rural, cujo patreo e o vinculo com o cartorio eleitoral do municipio. Nesse con-
texto, a obtenqio do titulo via um intermediirio cria uma relaqio especifica entre
os riois: enquanto o empregador toma a si a responsabilidade pelo empregado,
este se compromete a votar lealmente nos candidatos do empregador (Peirano
1986). Esse compromisso rn tuo passa a sinalizar uma Jiliuqdo vertical, :mais
poderosa do que a solidariedade horizontal com os demais votantes e concidadAos.

Se essa priltica aponta para um passado clientelista,6 preciso ndo esquecer
que o titulo de eleitor tem, por definigio, uma marcante indexagio local ou regio-
nal no Brasil (mas ndo apenas aqui). Embora se espere que o eleitor transtira o
titulo de eleitor quando muda o local de resid8ncia, raras vezes isso se di: hi uma
tenddncia dominante de os eleitores (de qualquer regido ou estrato social) mante-
rem seus titulos - e, portanto, sua insergio politica - em seus lugares de origem.
Somando-se a este dado o tato de que votar e obrigat6rio no Brasil, o resultado e
que, nos momentos de eleigio, ocorre no pais uma verdadeira romaria civica: enr
virios casos, a populagdo thz grandes sacriticios para retornar is suas regir)es
para votar, reatirmando sua identidade social e politica.

Essa particularizaqio do titulo de eleitor contrasta, por exemplo, com a na-
tureza da carteira de identidade que logo estampa sua validade "em todo o terri-
ttirio naciona[". Jii o titulo de eleitor - embora tarrb6m vilido nacionalnlente -
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indica o vinculo com uma determinada segdo e zona eleitoral, em principio pr6-
xima ao domicilio do eleitor. Essa definigio particularizada do documento leva
eo uso tambem diferenciado do mesmo - que, muitas vezes, resulta em abuso
eleitoral por parte dos politicos locais.

Uma outra observagio: a personalizagito dos vinculos via documentos nio
se restringe a um certificado legal como o titulo de eleitor, mas seu poder 6 vrilido
para qualquer "papel" fomecido por autoridade administrativa. A promessa de
um lote no Distrito Federal, por exemplo, pode se materializar com a posse de um
"papelzinho: fornecido por um funciondrio onde estA anotadoum nrfunero (Borges
2003).1I Esse nrimero se refere a um processo, m:ul 6 o papel, acrescido do nrime.
ro, que revela o poder e a autoridade da escrita (e dos ntmeros), no caso, em um
contexto pouco letrado (Goody 2000; Poovey 1998): Em um ambiente urbano,
um papel ou papelzinho precisaria ter a marca legal de uma assinatura posta
junto a um carimbo. Carimbos, todos sabemos, seo extremamente vulneniveis A
fblsificagio. Seu poder, no entanto, nio diminui por essa circunstincia.t2

Epis6dio #5
Eliseu foi jardineiro durante dois periodos na casa de T., trabalhando tr6s
diar por semana como diarista: Depois dos dois primeiros anos, foi substi-
ruido devido i aus6ncia do empregador por quase um ano, ocasiio em que
um caseiro permanentc foi contratado, com carteira de trabalho assinada.
Essc regime n?lo convinha a Eliseu por ser casado. euaudo do retorno do
empregador, Eliseu voltou a trabalhar no mesmo regime anterior de tr€s
dias. Mas dessa veq, tomou-se ineficiente e loi dispensado. Logo ap6s a
dispensa, o ernpregador foi intimado a comparecer i Justiga do Trabalho:
Eliseu pedia uma vultosa indenizagilo alegando que havia trabalhado seis
dias por semana pot quatro anos consecutivos na casa. Ele reivindicava;
portanto, os direitos reservados em lei para um ..empregado domdstico" e,
reclamava, inclusive, quc ndo tinha a carteira de trabalho assinada.

Em parte, Eliseu estava correto. A partir de caso ocorrido em 1999, ajuris-
prud€ncia brasileira estabelece que qualquer empregado que cumpr:r rotina de
trabalho de tr€s ou mais dias por semana em resid€ncia particular 6 um ..empre-

gado domEstico". Este tipo de trabalho se caracteriza por um regime de ..subordi-

nagio e pessoalidade". A diferenga no nfmero de dias, de dois para tr€s,6 deter-
minante para configurar este tipo de vinculo.ll

Nenhum cidadio pode desconhecer a lei do Estado. Mas foi suficiente que
T. provasse durante a audi6ncia, caracterizada como "rito sumarissimo", que Eliseu
ndo havia trabalhado os quatro anos consecutivos como argumentava, que ele se
viu desacreditado perante ojuiz e o seu pr6prio advogado. Este riltimo defendia
uma jornada de seis dias por semana por um periodo de quatro anos porque os

31
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renttimentos tle Eliseu era[r relativamente rltos para um enlpregado regular que

trabalhava apenas trds dias por selnana.

,\qui hi dois aspectos interessantes a ressaltar: o advogado do errpregador

pecliu-lhe uma copia xerox autenticada da carteira de trabalho do caseiro que

substituru E,liseu como tbrma de evidenciar a thlsidade do empregado, rnas inibr-

rnou-lhe que a pr6pria carteira seria prova mais convincente. Isto e, a sua apre-

sentagio lisica, na sua conspicuidade azul conro unl passaporte, a sua./irJ/ness

(peirciana), taria o proprio advogado de Eliseu se convencer irrrediatamente da

impossrbilidade de ganhar a causa. Foi o que aconteceu. Unta copia autenticada e

o original tOm o nresmo valor legal, mas a malerialidade tlo documento tbi mais

eticaz. O segundo aspecto € que. mesmo tirando proveito do bom rendimento

como diarista. na audi€ncia Eliseu tnostrou que se ressentia nio apenas de nio ter

"carteira assinada". mas tamb6m de "nunca ter visto o cam6 do INSS" - que lhe

tbi entregue no encerramento do caso.

Nio i incomurn o empregado pret'erir um saliirio rnais baixo e carteira assi-

nada a diirias rnais altas. A carteira assinada e prova de enrprego tixo' de

assalarramento. e, colrto ji lembrou Wanderley Guilherme dos Santos ( 1979)'

atestado de cidadania. Mas a nruterialidole da carteira nio chanlou a atengio de

lVanderley. E esse d um aspecto fundamental, para o qual o carn€ do INSS tam-

b6m serve tle eviddncia. O recolhinrento do imposto do INSS 6 f'eito mensahnen-

te em banco, em carn6 no qtul se preenchettr o nome e o nrimero de identiticaqio
do contribuinte, o valor a ser recolhido e o tipo de contribuigio. Esses dados sio
depois processados de modo qtre, por rneio do nimero de identificaqio, 6 possi-

vel obter-se enr alguns minutos unl comprovante de todos os recolhinlentos etlr

uma ag0ncia do INSS ligada i intemet. Mas, de novo, a materialidade, a qualida-

de de/irulle.s-s do carn0, e tao signit'icativa que o etnpregado nio concede o mes-

nro valor ao papel comprovante do proprio Instituto.

Epis6dio #6

r\ mulher de um poticial resolveu vingar-se do marido: ttror't-lhe os docu-

mentos sem que ele percebesse, inclusive a licenqa de porte de arma. e

enterrou-os no quintal, onde ia diariamente esconjtrri-los. O policial, ner-

voso e inquielo. procurava os papdis pela casa sem sucesso. Passado um

tempo, a mulher desenterrou os documentos e guardou-os em sua bolsa. Na

d[rvida se devia tlevolv€-los e acabar com a agonia do maritlo, cosntmava

csmurrar o pacote virias vezes por dia. Decidiu entio pedir auxilio i irmi,
que se recusou a escond€-los. pois nio queria o cunhado. "rquela pessoa"'

r'm casa. Permitiu. colltu(lo. que ticassem guardados na caixa de correspon-

d€ncia, longe da casa. Um dia cansott-se' do arratlo e dcvolveu os tlocu-
rnentos a irme "torruradora"- Sem poder apelar para mats ninrluim. a nlu-

lher decidiu dar um llm a nldo: cortou os papeis unr por um. "colllo se
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estivesse cortando o marido". Sentiu-se vingada e aliviada. O marido nun_
ca descobriu como perdeu os documentos a tirou noru via de todos.la

Essa hist6ria, forgosamente selvagem, parece auto-explicativa: aqui, os do_
cumentos sdo o marido na expressio mais 6bvia da magia simpatica. irata-se de
experiencia semelhante i da mulher do Epis6dio #3, que se viu .Jogada 

no meio
da rua" quando encon*ou sua carteira de identidade no chao. A mJlher do poli-
cial enterra o marido, esconjura, esmura e ati o corta em pedagos _ quando
entao se sente vingada e ativiada. Afinal, s6 cortou pap6is. por outro lado, o
marido "se tortura" procurando os documentos, e depois passa pela tribulagio detirar nova via de todos.

A natureza slmb6flca dor documentos
O siculo que reverenciou a ci€ncia como realizagdo miixima tambdm deuvalor central a linguagem e, em especial, a sua fungdo referencial. Acreditou-senio s6 que palavras e ag6es t6m estatutos diversos, mas que s6 as primeiras dtroacesso imediato i mente. Esta foi a vis,o preponderante sobre a comunicagio

humana, que dominou incrusive a lingiiistica saussuriana que dera evorveu. Napr6pria antropologia, L6vi-Strauss entronizou mitos como superiores aos ritos,
mas nio impediu que, confrontada com ouras tradig.es nio_europdias, essa enfase
na fungio da ,inguagem fosse questionada A observagio de Maiinowski, de que

[.. . ] there is nothing more dangerous rhan to imagine that tanguage is aprocess running parallel and exactly corrcsponding to mental proceis, and
that the.function of languageis to rcflect oi to dupiicate the mental realityofman in a secondary flow ofverbal equivalents. lMalinowski 1935, aputl
Silverstein 1977).

s6 foi reconhecida recentemente, assim mesmo de forma limitada, por alguns
estudiosos da linguagem e antrop6logos. No senso comum, vivemos no mundo
da Iinguagem referencial.

Se, no entanto, aceitamos que a comunicagio admite outras fungdes al6m daproposicionalidade, isto 6, se concordamos que tanto palavras quanto atos dizem
e fazem coisas, voltamos nossa atengao para o ..contexto 

da situagio,,, em que
atos e falas revelam propriedades intrinsicas ao simbolismo.,r g,, ouu* pul*
vr:B, essas fungdes ndo sdo acrescidas dep ois ou quando ocorre o ato da comuni_
ca96o, mas sio inerentes ao fen6meno mesmo da comunicagdo. O caso dos pro_
nomes pessoais 6 sempre lembrado: dependendo de quem enuncia e para quem
se enuncia, o significado dos pronomes muda, combinando aspectos ,.l"..nriui,e ind6xicos em um s6 signo. Outro caso evocado com freqiiOncia 6 o de deter-
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minados verbos perJbrmatlvo.r. quando dizer 6 lhzer: "Eu prometo" 6 uma situa-
gdo exemplar.l6 Assim, se consideramos que docunrentos comunicam, a questio
se impde: que tipo de signo sdo eles'J

Documentos identi ticam cada individuo de unra coletividade, geralrnente
definida como um Estado nacional.lT Eles permitem a contagem dos indivitluos
ao mesmo tempo em que os singularizam. O documento d exclusivo, cxceto pelo
artificio de um segundo documento, uma "procuraqio", que valide a substitui-
gao. O fato de os pap6is legais atualmente mais usados terem sido introcluzidos
no inicio do s6culo XX apenas retbrga a ideia de que eles tiveram sua gdnese corn
a implantagio do Estado moderno - "this horrible time ol papers" -, e represen-
tam uma tentativa de combinar elementos particulares e conhecimento geral.
(Como cada documento sotie grande mudanqa ao longo do tempo, alem de
tigurar em um conjunto hieriirquico que tamb6m varia,6 possivel se pensar na
hist6ria dos documentos como uma "arqueologia do Estado" em dit'erentes con-
textos.lS;

Um documento rerine uma sdrie de informagdes. detjnidas legalmente por
determinado 6rgio do Estado (Minist6rio do Trabalho, policia Federal, Superior
Tribunal Eleitoral etc.) e que, combinadas, ddo ao "papel" vali<Jade e veracitlade.
Isto 6, um documento com inlormagdes parciais nio 6 vdlido; ndo d um docu-
mento. Ele pode tambdm ser Jolsificado, quando d propositadamente adulterado
com objetivos escusos. Alguns documentos estampam periodo de validade: por
exemplo, uma carteira de motorista 6 vrilida por um certo nrimero de anos, quan-
do deve ser revalidada. outros t€m vida longa, como a carteira de identiclade. por
outro lado, documentos sio requeridos e obtidos em seqii€ncia: quem ndo tem
certiddo de nascimento nio pode obter carteira de identidade; a..identidade" 6
necessiria para se obter o titulo de eleitor; os dois timos para requisitar um
passaporte, e assim por diante. Essa s6rie marca etapas na vicla do cidadio: nio
tira carteira de motorista quem ndo puder provar, com outros documentos, que
tem a idade minima requerida para a habilitagdo.

O documento possui uma forga (ilocucion6ria) que transtbrma o individuo
em cidadio de um determinado Estado nacional e o qualifica para determinadas
atividades. O vinculo entre o individuo e o documento que o identifica, portanto,
nio 6 apenas de representagdo, mas tambem de contigtiidade e/ou extensio. euan-
do o individuo perde sua "identidade", essa experiEncia 6 verdudeira enr virios
sentidos. Hi um elemento de magia nessa associagio: o individuo torna-se cida-
dio por sua carteira de identidade, mas, ao se descobrir ser a carteira, ele tle lato
nio possui mais a identidade (que 6 civil e plblica). A carteira taz o cidadio.
Aqueles que j:i viram sua identidade fbrjada ou reconheceram sua assinatura
lalsificada em um cheque. por exemplo, conhecem o mal-estar da copia t'alsa tlo
seu "eu"-
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Antes de prosseguir, uma nota s€ faz necessiria em relagio aos documentos
que elegi neste exercicio. Embora haja lortes indicios de que historicamente os
passaportes tenham sido os primeiros documentos oficiais do mundo modemo -aqueles que permitiam atravess,lt uma fronteira (Torpey 2000) _, praticamente
estou ignorando'os. cartoes de cr6dito sio outro r"..iro, tendo se tomado atuar.
mente lndices de disponibiridade financeira para v6rias finaridades - passaram;
inclusive, a ser requisitados oficiosamente como prova de elegibilidade p; ;
tas alfiindegas, como a ingtesa, por exemplo.te Restrinjo-me, aqui, a documentosque t6m vida simb6lica dentru de um Jeterminado Estado, qr" ,"*.. .ornoprova legal de identidade para prop6sitos administrativos e cuja imposig.0 deuso 6 aceita como "natural", sendo, com freq'enci4 .bjeto tanto de tensao, ansie-
dade, quanto de orgulho.

Essa ressalva 6 necessiiria em razio da bibliografia a respeito do tema:oTorpcy (2000), por exempro, tem abordagem opostii como sua €nfase recai namonopolizagiio do Estado quanto aos..meios de movimento,,, seu objeto empiri_co principal sao os passaportes; as carteiras de identidade sio focalizadas breve-mente como "passaport$ internosf'. Torpey (2000:t66) admite, contudo, que odocumento de identidade (o personalausw"rr'nu er..unt a, a carte d'i(rentiti naFranga) permite o acesso a direitos de participagito democratica (votar), a servi-gos priblicos (servigo m6dico) e pagamentos, .* qu" ."o interesse maior sejaressaltar a semelhanga de trago3 com os ,.passaportes 
internacionais,,, fazendodos primciros um tipo especifico dos riltimos.

Uocumento! como icones Ind5xtcor
tr€s tipos de signos _ icones, indices e simbolos _, 6 a relagdo com oobjeto que ca*cteriza primordialment" o ao.u*"nio. b documento 6, portanto,informado pelo critfio de ,,secondness,,, qr; p;;;; i,rss,lly concebe comoreferente is condigdes de veracidade das ,'"pr...r,u9O"ol Slgrr* 

".*;k"i",por secondness s!io, em principiq. indices _ signos que se referem a seu objetonao tanto por simiraridade ou analogia, e tamp-ouco porqu" rao associados comcaracterfsticas gerais desse objeto, mas em razao da conexio dindmica entre oobjeto individual e os sentidos ou mem6ria da p.rr* a" qu". ere 6 signo (peirce
1955: 107)' Para se refinar ainda mais a natureza ao iolu-.rto, pode-se caracte-riz6Jo, quando em uso, como um .sinsigno,,, 

no qual peirce chama a atengiopitra o componente ,.sin" _ que significa ,,being only once,, _, e, em geral, coioum "legisigno", por sua convencionalidade (p-eirce tsis,tot-toz). A conexioefetiva entre os tragos de um individuo, .everados no do.u-"nto, atesta seu valorcomo representaqiio e indice _ este riltimo p6e em conexiio real a representagaocom o individuo representado.
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Mas sigros ndo se caracterizam apenas por um dos tr€s componentes:firs,r,ess

- a qualidade do pr6prio signo, a concepgio de ser ou existir independente de

qualquer outra condiqdo (este 6 o trago bisico de um icone); secorulness - a

qualidade de ser relativa ou reativa a outra coisa (caracteristica do indice); ou

thirdness - a qualidade de mediaq?lo, quando um primeiro e um segundo sdo

colocados em relagio (caracteristica dominante de um simbolo, por exemplo, o

signo lingiiistico referencial). Na vida real, essas qualidades se misturam: em

todos os signos hi um liame de icone, indice e simbolo - um domina, mas os

demais estdo tamb6m presentes.

No caso em questao, cada documento precisa identificar seu portador para

uma determinada finalidade e, portanto, precisa indicar, com o minimo de ambi-
giiidade possivel, apenas um individuo. Assim, se de um lado o documento thz

parte de um repert6rio legal e juridico compartilhado por uma coletividade, ele

precisa descrever, e no processo criar, o individuo para que ele seja fnico. Para

tal, o documento faz uso de uma s6rie de identiticag6es, todas singulares, para

que, por meio da redundincia, somente um individuo corresponda ir "descrigdo"
contida no documento. Os documentos funcionam, de acordo com a tipologia de

Peirce, como uma esp€cie de "dicent sinsign": qualquer objeto da experi€ncia

direta (na medida em que 6 um signo), que, como tal, prov6 informagdo sobre seu

Objeto. Tal signo, ainda de acordo com Peirce ( 1955: I l5), envolve um Sinsigro
Icdnico, que personifica a informagio, e um Sinsigno Ind6xico, para indicar o
Objeto ao qual a informagtro se refere.22

Vejamos a carteira de identidade, por exemplo, que, embora central na nossa

vida cotidiana, nilo havia sido at6 agora objeto de maior detalhamento neste arti-
go. A carteira contem viirios elementos que objetivam singularizar o individuo.
De um lado estio dados dominantemente referenciais, como nome e filiagdo,
data de nascimento, 6rgilo e local de expedigdo do documento e a assinatura do

diretor (quc atesta a veracidade do documento). No verso, os elementos stro cla-
ramente ind€xico-ic6nicos: a fotografia da pessoa identificada, com sua predo-

minAncia ic6nica (embora, em uso, com sua presenga ind6xica); a impressio di-
gital, dominantemente ind6xica e que serve para uma identificagdo imediata pe-

los 6rgtros de seguranga; e, finalmente, a assinatura da pessoa identihcada. Esse

conjunto de elementos ic6nico-ind6xicos se combina com as informagdes refe-

renciais presentes do outro lado da carteira e, juntos, individualizam unta pessoa

por meio de um nfmero.23
O ntimero e o 6rgio expedidor devem identificar um s6 individuo. Pelo fato

de este ser o documento com mais informagdes a respeito do portador, a carteira

de identidade 6 um documento essencial no Brasil. A despeito de sua origem
policial (especialmente no aspecto da papiloscopia), no contexto brasileiro trata-
se de um documento que indica modernidade, urbanidade, civilidade e valores de
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classe m6dia.2a Contrasta, por exemplo, com a carteira de trabalho, que 6 requisi_
tada, por agentes de seguranqa, geralmente a individuos ..suspeitos", isto 6, nio-
urbanos ey'ou de extragao de classe baixa - como foi o c.lso, por exemplo, do
indio 26 Belino e seu primo.25

com caracteristicas diferentes das da carteira de identidade, temos o cpF e o
titulo de eleitor, por exemplo. o cpF apresenta um nimero reduzido de informa-
gdes: de um lado' nome completo e ntmero do cadastro; de outro, assinatura do
portador. o titulo de eleitor tamb€m traz poucos dados: nome completo, zona e
segio de votagiio, de um lado; assinatura do outro.26 Mas exatamente porque as
inlormagdes sdo reduzidas e a prova ind6xica limitada a assinatura, tonto o cpF
quanto o titulo de eleitor tcm suas validades atestadas quando associados i car-
teira de identidade. Isto 6, em regioes urbanas sempre que se exige o cpF 6 em
complemento a carteira. Da mesma forma, na 6poca de elei96es, o titulo de elei-
tot junto com a carteira de identidade 6 exig€ncia para que o individuo vote. Tal
fato neo diminui a importincia nem do cpF nem do titulo de eleitor - cada um
tem seu valor em si' Por exemplo, sem o cpF um individuo nio pode abrir uma
conta em instituigio bancriria; sem o titulo (e a comprovagio de que votou), nio
pode sair do pais em viagem e tampouco receber pagamento de 6rgiio ptblico
federal.

Este fato levanta um outro aspecto importante dos documentos: o contraponto
de sua exigdncia 6 a penalizagio por nao possui-los. E nesse contexto, entao, que
se pode entender nio apenas a identificagio da pessoa com seus documentos -
como um totem individual que lhe d6 identidade, como um nome -, mas o panico
associado a perdE-los - viirios direitos de cidadania estario suspensos.zi Duas
breves observaqdes: primeiro, 6 que o equival enle ao nomelo que o Estado mo-
derno tende a nos dar i tm n mero, entidade abstrata por nalureza, e que, desde
o sdculo XVII vem, lenta, mas progressivamente, adquirindo prestigio e autori-
dade. Nrimeros representam a base da modema argumentagiio (poovey l99g).28
E nesse sentido abstrato, impessoal, an6nimo, que o Estado 6 visto como puniti-
vo' pouco tlexivel, opressivo, burocritico, autorit6rio e muito pouco amig6vel. o
programa de televisdo que mostrava Ronaldinho apelando aos assaltantes foi, no
minimo, did6tico: nem mesmo de algu6m reconhecido nacionalmente, isto 6, corn
nome, dispensam-se documentos.29

Por outro lado, porque esse nimero que o Estado nos concede vem associa-
do ir necessidade de particularizagdo nio apenas legal, mas tambdm social, ele
niio 6 suticiente como identificagdo, como indicam viirias tentativas de se estabe-
lecer um nfmero, uma barra de c6digos, c impressdo digital ou, mais recente-
mente, os projetos de lazer da iris o documento tnico. Todas essas utopias ..cien-
tificas" (que estdo baseadas na representagao arbitni.ria ou metonimica) esbarram
no fato banal de que documentos sao sirrrgn os e, como tais, male6veis ir criativi-
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dade - lspecto que nio pode ser omitido, sob pena de se desconhecer a
cngenhosidade e a criatividade dos individuos, inclusive como cidaddos. para o
Estado' as intbmragdes dos docunrentos sdo basicamente ret'erenciais, quando
muito ic6nicas; para os cidadios. elas possuem Jbrg.a ilo*rcio,rirra. Na sua ten-
tativa dominante de racionaridade, o Estado nao controla essa tbrqa social. A
carteira de identidade no Brasil (tanto quanto a carteira de motorista nos Estados
unidos - que, tecnicamente ndo sendo unra carteira de identidade, cada dia nrais
se parece com a nossa) atesta nAo apenas a ineticicia do n[mero in:pessoal e
despersonalizado, sua vulnerabilidade i rhr-iticaqdo como, principalmente, seu
limitado reconhecimento sociar como identiticaqio. E significativo trestacar aqui
que o Social Security Number d o documento mais talsificado nos Estados Uni-
dos' por tratar-se de um cartio apenas com nome e n[n:ero. Nesse mesmo senti_
do, 6 interessante notar que as novas utopias de identidade (iris, DNA, barra de
c6digos, etc.) nao resistem ao apelo do retrato, essa figuraqio banal, mas que,
com (ou como) a assinatura, possui caracteristicas indexico-ic6nicas que signos
irrbitrdrios nio t€m. Sendo assim. seria talvez possiver construlr um contittunm
simbolico ret'erente is viirias possibiridades de identificagdo, que iria do chip
(um corpo estranho inserido em um corpo irlentiticado), aos signos arbitriirios
saussurianos (nfmeros, c6digo de barras), aos signos metonimicos (digitais, iris,
DNA). atd o retrato e a assinatura, que combinam indices com i"on.r.i A p.r.o-
nagem do sr. Jose. de Saramago, reconheceu o lascinio do retrato quando compa-
rou os tichdrios dos col€gios aos documentos dridos que erarn produzidos na suarepartigio do registro civil de nascimentos, casamentos e mortes: ..Na
Conservatoria Ceral [...] s6 existiam palavras. na Conservatoria Ceral nio se
podia ver como tinham mudado e iam mudando as caras, quando o mais impor_
tante era precisamente isso, o que o tempo thz mudar, e nio o norne, que nunca
varia" (Saramago 1997:l l2l.

Racionalizando o Estado
Reconhecendo o aspecto opressivo do Estado, no iinal dos anos 1970 o go_

verno federal brasileiro criou um minist6rio extraordinerio para tornii-ro meios
burocritico, mais f'lexiver e mais amigiivel: o Minist6rio da Desburocratizaqio.
Constituido de apenas sete fluncionirios e dirigido por um empresdrio, na 6poca
tigura pfiblica na administragio estatal, o minist6rio tinha por meta a retbrrna da
burocracia: simplit'icar rotinas atlministrativas e eriminar pap6is excessivos, com
o objetivo a longo prazo de alcangar reibrmas legais e lazer avangar os padr6es
democr6ticos da cidadania (peirano l9g6; Reis tccs). n. metas esraberecidas
para liberar o cidadio comum da opressio burocriitica e apert'eigoar os mecanis-
mos de distribuigio de bens e serviEos priblicos tbram concebidas conlo parte de
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Sem nome, sem documento
Da mesma forma que diferentes documentos enfatizam modetos artemativos

de cidadania, a desburocratizagio sinariza para um modelo no qual o cidadio
deveni estar livre do excesso de documentos,ra al€m de ter acesso direto ao go-
verno - na 6poca da implantagio do primeiro programa, a id6ia era que bastava

3g

uma estratdgia para liberalizar de dentro para fora (mas, na verdade, de cima para
baixo) alguns dos muitos aspectos autoritdrios da vida pfblica no Brasil.

Iniciado em 1979, o Minist€rio da Desburocratizagio viveu dias de visibi-
lidade at6 1983, quando H€lio BelMo deixou a pasta o programa Nacional de
Desburocratizagio perdeu entio seu status ministerial, transformando-se em
uma secretaria especial da Presidcnciada Repriblica. De l9g3 a 2000, o progra-
ma hibernou, quando inesperadamente ressurgiu nito mais com sua aurartu-
ristica singular de corpo semi-aut6nomo, mas como um projeto a ser incorpora-
do a vdrios 6rgios do Estado- Em suaversio recentg, o programa de Desburo-
cratizagio tornou-se parte do projeto para implantagio de um..governo eletr6-
nico", cujo ideirio central estii na transparCncia das medidas do governo e no
direito do cidadtro - agora rebatizado como "clienter', .rn 

"ontrupurtida 
aos

impostos que pagar o "governo eretrdnico" quer "o Estado mais pr6ximo do
cidadio' - objetivo tambdm partilhado pelo Minist€rio da Desburocratizagito
nos anos 1980. A transpar€ncia como valor est6 sinalizada no slogan: ..o go-
vemo trabalha Voc€ confero".3l

como 6 usual no Brasil, o plano esta permeado de iddias de ultramodernidade.
Articular o cidadio is diferentes esferas de governo e dar transparencia as ag6es
govemamentais sito pniticas que se procura realizar por meio da nova tecnologia
de infonnagito que; tendo. a, iniciativa privada. como modelo, se adequa beri i
id6ia do que hoje 6 conhecido como-"New public Management" (Bisiev 2000).
Quais as caracteristicas desse modelo? o cidadio torna-se cliente, a adminii-
tragao usa tecnologias eletrOnicas e o que 6 priblico procura seguir os padrdes das
pr6ticas privadaq. Ndo 6 surpres4 portanto, a cnfase nas microempresas.l2 A desbu-
rocratizagilo encontra um novo lugar como discurso e pnitica. - afualiza-se, 6
verdade, mas as id6ias nio mudam significativamentq o programa continua i
procura dos excessos burocraticos que atrapalham a vida do cidadio, A novidade
6 a explicitagio de que os benefici6rios ntro sio apenas os cidadrios, mas tambdm
as empresa$ - conoborando afirmagilo anterior de que no Brasil a incorporaga0
politica e os modelos de cidadania adotados continuam sendo parte intrinseca da
politica econdmica do Estado (Reis l99g:120). (Tudo indica que o ,.cidad!lo-
contribuinte" faz parte de um Estado que 6 concebido cada vez mais como um
6rgio fiscal.13)
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escrever. pessoalnrente e sem internrediirios. para o nrinisterio (na vertlade. para
o proprio .rinrstro). Passados alsuns anos, enr 1995. o programa procuro, avan-
9ar. inrplantando o projeto "Fula c'idadio", ern que. por rneio t[' unr teletbnerna.
fica'a inclusive elinrinada a internrediagio cla carta. Floje. o plano ..;\r.anqa Bra-
srl", do qual o "qoverno eletronico" tez parte. pretende unl contato vra lntemct.
lsto e' em ,renos tle 20 a,os, ca.rrnhou-se da carta para o teletirne e. (reste. para
o e-rrail. Errr todas essas tases, trarar-se-ia da inrplantaqio de urn urotlelo tle na-
gio tal conro detlnido por trIauss, cm quc a integragio e de tal ordern...(...)que
por assinr tlizer nio existe intermediirio entre a .aqio e o citlaclio, que toda
especre de grupo desapareceu" (Nlauss l95j_54:l-l).

r\ i,ternet expressaria hoje (tanto quanto a carra e o te.letbne rnteriomrente)
unr modelo de cidadania no seu estado puro - os cirladios rra naqdo, iuuais peran-
te o Estado, terianr acesso drreto ao governo. Vale relembrar qr,. o pruq.o.,.,a ,.l.
Desburocratizagi. teve inicio atravris de Lrr, nrinistirio..extraorclinirio". ele p16-
pno se concebendo corno tlesburocratizatlo, e que cssa concepqao contlnua a
!'iqorrr: o slte atual tlo Programa 6 <rvrvrv. d.gov. br>. no tluul um singeltt,,d.,
(lenota a longa palavra'.rlesburocratizaqio".

Desde o seu inicio. a desburocratizaqdo no Brasrl desenvorveu-se, portanto.
eur unr espaqo politico e ideorogico bem detinido - proporrdo, tre ur, rado, urna
pulverizagdo administrativa e, de outro, responsabiridacles Iocais. Essa proposi-
gio traz, no enranto, inrplicaq.es ideol6gicas (quando nio udminisirativas)
centralizadoras, de integraqio nacional, c,,.isa a modificar a ntidio e longo pra-
zos "a consciencia do Brasil".l5 Essas r.utlangas e continuidades mais,ma vez
reiterar, que a historia tlo Estado vai treixantlo resq,icios nos docur.entos (ou
nos projetos clue visam a sua cxtrnqio), revelantlo uma arqueologia da di,anrica
tlo Estado. Hoje, o plano ".Avanga Brasil" continua arvitrando ..o pais intcgrado
tle ponta a ponta". Integrado, ntas, cllt principio, desburoc ratizado. j6

Unra diurensdo presL.nte a id6ia de desburocratizaqio ci que ela propr)e proje-
tos de renovagio, retbrnra, reconstrugao ou aprimoranrento rlo Estatro. No entan-
to, considerando-se as conotagOes paralelas de "integragio" - r'ssa itlelia-nrie e
dimensdo penlanente do projeto de construgdo da naqao _, podernos supor (pre a
desburocratizaqio raz parte de arnbos os processos. sro r e-Jbrnt(trion e nttrion-
huilding, mas, no caso brasileiro, uma construgio da naqio curratuLt pel. E.slu_
r/r.r. Se esta hipotese 6 correta, segueln-se observag6es rlue indicarn alguns aspec_
tos do slstentx dernocritico que esti em questio:17

. enr primeiro lLrgar, e precrso contiontar o conlrccitlo,.paradoxo de'lbcquevrlle" (Bendix 1964:6{)), que rer)tete ii situaqio c.m que o intlivi-
tlLralisnro e tl podcr central crescern lltlo a ladol cacla rntlivitltro passa a ter. direito de f'azer suas reivindicagdes i essistencia go,,cmrrllcntur tle tirr-
rIa rnrlepentlente. .,\qut. o quL.st;lo i sc il rgual(lade tle participuqio t;ue a
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desburocratizagio promete e anuncia nao acarreta a perda de identidadesocial do individuo, que se coloca sozinho e isolado diante do Estado _isto 6, um ntimeto, e nio um r"rr. s;l;;;to? ,i.,u do Estado estiosendo abertos canais de.comunicagio para todos os ciaadaos, para os cida-dios a represenragdo coletiva fi.. ;id;;:"re. hA intermedirl.rios enrea nagio.e o cidadio;
. em segundo lugar,6 necessdrio. se pensar no timingdo programa. Santos(1979) defende que foi nos periodos autorititios que mais se propuserammodelos de cidadania no grasil,.resutian;;;;;.*"tos 

participativose democr6ticos sio impostos ..de cima p.*LX.,, como iniciativas doEstado. Este foi o caso da cartei. a" 
""1lrfrJ, 

,"lJcuaa au 1930. No casoda desburocratizagio, que propde a eliminagio de documentos 50 anosdepois, resra avatiar as tmpii.ago"s d;;;;';".d;;ar, mas maior, centra_lizagito do Estado. Considl.rl*.";;;#ffircion"t_.nre 
reduzi_do de usu6rios da intemet no Brasil, e n"."r.iio?rnb6m considerar oslimites do seu priblico_alvo; ' --------'lv .i

. 
:i.::T.i- Iugar, 6 preciso notar que a eliminagiio de documentos d umproJeto eminentemente urbano, a.'utolnirufao ioi mriftlplos pap6is so_ciais. No meio rurat. ona. u. ,"iufo., .;;,rl,;"";;rcebidas como ..poli-ticas", vive-se o dominio da pr6-burocrac;;;;;;;. 

do nome e do so_

iJrT ffi:,:llt 
nuyeru (Piiran r e86i. il;.;;,"o,ou 

". ru" u ooru-
dade de documentos ,"rru ".,r,.o acelerado (g0o/o em2000), a necessi_

grama de Desbu.*,",i;;.Te"llld;;,Ill,l Hiilli;fi 'r';,::il.{:Ilenso, sem documento,,, em D85 prop6r; ;;;;;"nominado ..Docu_
mentagiio para a Cidadania,,. ert" tinf,u p* otl.i,ro-.n", p.qu.nos posrosmunicipais que ofereceria6 tiruto de .il;";,,;;;; de nascimento, decasamenro' de 6bito' carteira de_identraaoe e a" rai]Lo e certificado mi_litar para a populagilo desprovida a" ,*, ao"urn.niol (e nrimeros). Reco_nhecia-se que a cidadania passava pelo documento e. edoxo de ..documentar 

p"ra a".uurJc.ai,;;;ilffi; :Iiffff :::#f:mo na medida;

a

)
a

J

' 
I'Jfll:T':"*::::^r,.:,g"steve sempre rondando todas as questdes

l::T,?;:,::1:i'ill:']l*"T'";;;:;ffi ;'."#ffi ff :;1,..:T;
ff :';:l':::::ll:::1","id"";;*;o;";;;ffiflTi,;;::ff :

r

j: ;jm:: : ll l'"^I* :::":, :* r;;; ffi ;ffi [:' :*ffi ##j::il:::3:i::"',":T:.:,T;il#;;";T'T":ffi :il::',tf .
i*'":::'::L:110":,"0*;;G;;;il;;il;:ffi;:li:'r::ffidocumento d prova de perte i- - --- --""'t'" rl4uYa qe cloadanla' 'Ier 

um

lado. 6 exatam",,r- -^-^..^ 
nclmento a uma comunidade. Mas, por outrolado, 6 exatamenre po;que a*rr.r,", .i" ,;.illr"il".,Ti:;ff.#t:
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desburocratizagao encontra espaQo e assume dimensio politica - e nio
lpenas admrntstrativa - para cxtstir e se nltnter.

Em outras palavras, no Brasil (e nio apenas aqui) os novos projetos de trans-
tbrmar a identidade em n mero nAo "pegaram". Talvez essa a razio de o Detran
estar propondo um novo modelo de identidade em substituigio i velha carteira
de identidade. A novidade. rnais uma vez,6 a alta tecnologia: codigo cle barra
bidimensional, impressio digital produzida por scanner e computador, irnpressdo
cacogriilica em papel cont'eccionado pela Casa da lvloeda e fotogralia digitalizada,
incluindo a assinatura do portador. Embora expedida pelo Detran, thz-se questdo
de enfatizar que a nova carteira ario 6 uma carteira de motorista - trata-se de um
documento '7e identidade. Vdo-se as thntasias de um ntmero tnico, como o CIC/
CPF - no projeto ora em experimentagAo, este nfmero serd meramente mais um
dado incluido na nova carteira.J8 Veo-se, tamb6m. as thntasias de tornar a tlesburo-
cratizaqio o canrinho virtuoso para a democracia: esta nao se sustenta conro pro-
jeto politico de base, mas, sim, de (boa) administragio. As prdticas do Estado, a
burocracia enfim, ao se tornarem, no discurso estatal, a tbnte dos males politicos.
translbrmaram-se, curiosamente, na sua solugdo. Se hoje a id6ia da desburocrati-
zagdo se soma i de "govemo eletr6nico", trazendo o Estado para "mais perto do
cidaddo", agilizando a vida de todos. de novo estamos diante de um projeto que,
quando muito. substitui a participaqAo politica pela iddia da facilitaqio e da sim-
pliticaqio - as caracteristicas biisicas do "thto rnoderno". Kuschnir (2000) mos-
trou a nogAo nativa de politica como "acesso" privilegiado aos servigos phblicos
nos subfrbios do Rio de Janeiro. Em termos de politica govemamental, o quadro
ndo 6 muito diverso: prdticas administrativas assumem o cariter de medidas po-
liticas e o Estado, mais uma vez, age na trilha da construgio da nagdo.

"Esse tempo terrivel dos documentos"

Entre os antrop6logos no Brasil, sio manilestagdes consideradas predomi-
nantemente nacionais o futebol, o carnaval, movimentos urbanos de contestagdo
politica, paradas. SAo estes eventos basicamente ligados i et'ervescencia coletiva.
Deste modo, mant6m-se a divisdo tradicional de trabalho intelectual: o Estado e
matdria para soci6logos e cientistas politicos, a naqdo, para antrop6logos. Neste
artigo, procurei identiticar aspectos rotineiros e aparentemente triviais por meio
dos quais a nagio se constr6i ao mesmo te,npo em que se renova, retaz, simplifi-
ca, ou se revd o Estado. Nao se trata, portanto, de localizar um processo especiii-
co de nation-building que se desenvolve como parte final da tbrmaqdo do Estaclo
(Elias 1972). Tampouco seria o caso de considerar a formagdo do Estado como
vinculada ii autoridade e a nagio, i sotidanedade (Reis 1998). 'lantbenr nio 6
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caso de se pensiu o Estado como a forma administrativa e a nagdo como seuconterido afetivo (poggi l97g), Trata-se, ,ir, O" u.incar como se constrdi asolidariedade possivel e quais suas caracteristii*, _"r.o qu", muitas vezes, elase laga por meio de dispositivos coercitivos 
" 
**i",m", - como no caso dosdocumentos.

Em ou'o plano, quis explorar, neste tema pouco estudado na.isciplinquma iddia familiar aos antrop6logos _ a de qr" 
" 
6*"ra a plena de significado,procurei detalhar e esmiugar fen6menos .",i;;;r:;;;.ando compreender pelomenos parte de seus aspectos simb6licos. f.nt.i i.runt", algumas pistas paraperguntas singeras como' por exemprol o quelustirrca o misto de fascinio e en-cantamento de um jovem que tin sua primeira .*.ira a" identidade...? Comoesse encantamento se torna angristia no momento em que, obrigat6rio, o docu_mento d perdido? euando medidas de sup;;;il;;-ocriitico silo instauradasem um espago politico definido por ideais de modeiidad", .l* *;;;;,;lorma paradoxar, em maior_controre, centrarirugao-ionur".ida e conseqiientedespersonalizas'o dos cidadEo, E_ ;;;;;;G;; para respostas criativas

*f.t:.:1ororo., 
esse 6 um dos predicamentos..d"r.!. i.-po. terriveis dos docu_

Post scrlptum
Depois de I I de setembro de 2001, a necessidade de cart.es de identidade'tniversais" p.ssou a figurar, nos Estados u"ido;,;;; as quest.es de seguran_ 

-
ga das mais importantes c-ontra ataques terroristas. o ,"rnn arcangou a midia:vdrios jornais p'rssaram a divurgar #;;;';;;;;r"ri.tundo os pr6s e contrasque indicavam que 6 menos nocivo um ,irt"-u ..nt 

"tizado 
de identificagio na-cionat para todos do qu" 

l-cT,nt; Jr.;;;;;;, @rulitingcontra argunspoucos - como mexicanos, antes, ou drabes-america
tetevisivas p,rssanm u ior*, * rriburas.es ,.il;f;::.:t:::,ol?""#ffi
S""rgffifide 

quem perde cartdes d. ..eaiioou t.. seu n[mero de Social

Como se sabe, nio hri uma ..identidade,, 
compuls6ria nos Estados Unidos. OSocial Security Card, um cartio com ror., nJ,n"-ro".o_ nou" digitos (seme_lhante ao nosso CpF), 6 o documento ,";"-;il;;;;, nacionatmente, sendonecess6rio para viirias atividades, .o-o ou.i, uil;;;;".. banco, assinar umcontrato' receber atendimento m6dico ui"..gu- d" r"r:ie 

"tc. 
Diferente do nos_so CPF, contudo, as autoridades no.t.-u,n"ri.'_0, iirrJii".. qu" o cidad6o deve"proteger" seu ndmero, evitando divulge_1".;;r;;;r;;cias que niio as absolu-tamente necessdrias e confi6veis.

O jornal The New york Times tomou-se um espago privilegiado pztra essas

i

i
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tliscussries. r\rligos assinados passaram a argumentar a fbvor tle rtlgttat sistet.na

de identiticagio. indicando que n''i' tle 100 paises trsarr identidades uacionais

compulsorias, lembrando que os norte-americanos la carregam no bolso' setr.t

slber. sua "identidade" - a carteira cle nlotorista'l') Bastarla' porlanto' proceder-

se a ulna centralizaqio de dados, ao estabelecirnento de padr6es nacionais (atual-

lnentesaoestaduais)eiinclusiodet.ladosbiometricos(conrodigitaisetraqosda
tace). Carteiras de motorista com codigos de barras bidirnensionais' capazes de

armazenar 2.000 bytes de intbrrnaqio, 1ii existem em J6 estados da t-ederar;io'

Toda a discussdo naturalmente gira etr torno da questio das liberdacles civis'

mas argumentos sdo destiados no scntido de se optar por um pouco menos tle

rnonimidade e mais segrtran 9a: se photo 1 D s ja sio exigidas para se viajar de

aviio, dirigir, beber e tirar dinheiro do banco' digitais dit'erem de tbtogratias so

positivamente: sio mais ditlceis de thlsiticar'

Entreatbtogratia(ic6nico.intldxica)tlacarteiradetrrotoristaeadigital
("c ientitlca"), no principio de 2002 teve inicio unra s6rie de reportagens apresen-

tan.lo..fatos..'Porexemplo,odatend6nciacrescelltedeseusarrrrrpressoesdigi.
tais em bancos, em carteiras de motorista de virios estados' em docunlentos de

transaqio comercial e ate em virias lojas comerciais (inctuindo supennercados e

lojas McDonald's). Naquele lnomento, chamava a atenqdo a alta nas vendas tle

pequenos aparelhos para se tirar irnpressio digital na hor:r: tl cliente rssinl e

a.,un-,pu a digital no cheque. com a vantageln tle nio sttjar as nrios ttl.tra leve

tiicqdo no d.Ao m, a tinta desaparecer' Contra a possivel reagio negativa dos

consumidores'argumentava-sequecompanlriasdetecnolclgiabiom6tricatlet.en-
dem que rJigitais, atinal. sio melhores e menos dispendiosas para scannear e co-

dificai elettnicamente do que imagens de rostos' mios' vozes ou olhos '[ais

tecnologias poderiam ra, u.odu'' por exemplo' para substituir senhas enr caixas

ctetr6nicos. Desenhos dos pequenos aparelhos surgiram na inrprensa colll a ex-

plicaqdo sobre o luncionamento tlas bases de tlados das digitais' det'endendo a

iaeiu-a. que tudo era rnais simples: a digital dispensaria o uso clos clocumentos

guardados na carteira - No Need.litr u lVollet Tudo mtrito desburocratizado'

Notas

I Este artigo foi apresentildo pela primctra vcz no Scminilrio "AntropOlogia da Politrca"'. I -l

A" ogo.tJA" 20rtl. iVuseu NacionaliUFRJ' Agraricqo as crcclcntcs sugestoes dc wilson

Irajano Filho c Tinia Salcm, a maioriu das quuis serio tncorporad:ts cm !'ersio crpandida

ileste texto.

I Entre os cnsatos quc abordant it qucstio dos documcntos no Brasil a parttr dc unlx perspcctl-

va antropologrca, cito Pcirano ( 1 982: 1 986 ) c Dalvlutts ( 2002 ) Olivcn ( 200 1 ) l'a/ urnil lntcrcs-

sirnte mengdo Jo caso norle- mericano Scott' Tshr:rntan & \tathias (2(X)f) tbclllzlnl o cltso

do, prtronimi.o, na produqio de identidades lcuais proprius los t-lstildos (: finllrzrrr corrl umil

-5
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mengio detalhada sobre os usos positivos (em campos de refugiados, por eremplo) e negati_
vos (campos de concentragao) dos ntimeros e documentos.
I Depoimento de Aderval Costa Filho, 2000.

rTV Clobo, 22J5/2001, Jornal Hoje, 13h30.
5 Evento relarado em Silva (2003:75).
6 silva (2003:80) escrarece os fundamentos da metafora: ..milos carejadas,, esr6 para ..trabr
lho" assim como "documentos,' est6 para ..identidadC'.

7 Caso relatado a Rlvia Bandcira em janeiro de 200t .

8 cPF sto as iniciais do cadastro de pessoas Fisicas e foi precedido pero crc, canio lndivi-
dual dd contribuinte. com o remrxr, as duas sigras tomaram-sc sindnimas, com diminuigio
gradativa do uso da sigra crc. cpF hoje i um termo incrusivo e indica o cadastro g.rui,-o
nrimero individual e ocanao.
I Algumas cadeias de lojas passaram a usar, recentementg o cpF como localizador do clienre
em sistemas dc computagao. No ano de 2000, o govemo procedeu ao recadastramento dos
cPFs dos cidadtros que neo apresentaram declarafao ds renda nos dois anos anteriores. (os
que apresentaram declaragao foram automadcamente recadastrados.) A Reccita Federal detec-
tou que, dos 122,4 milhOes dc CpFs no pais, mais da metade (63,2 milh6es) encontrava_se em
situagilo imgular no inicio dc 2001 . para regularizar o cpF, era preciso ir a uma ag6ncia dos
correios, do Banco do Brasir ou da caixa Econdmica Federar, preencher um foinurdrio e
pag8, uma rax.de R$ 4,50. (Jornar do qrasir, r7fir200r:..cpFir: m;is de 50% seo irregurares;'.)
A relagilo do cPF com o Sociar Security Number nos Estados Unidos 6 mat6ria pu-* inr"r-
tigagilo.

Io Ver Borges (2003) sobre os documentog que legitimam o ..tempo dc Brasilia,,. A mesma
aulora menciona como. em outra experiCncia da pesquisa de campo no paran6, os sewigos
ptlblicos de saride exigiam do doente a apresenragao do tituro de ir"ito, pur" o arendimento
m6dico (2000: l6-7).
I I Em anigo recente sobrq o ntmcro de indigentes no pais (calcurado em 2 2 mirhdesl, o Jornar
do Rrasil.considerou gue a populagdo de iriangas .5srn-papdis,, (isto 6, sem at6 mesmo a
certidilode nascimenro) chegava a mais do um mirhio (Jg , zitt tzoozy g ir,"r";i"i;,", ,
caracterizageo "sem-papel", que lembra a expresseo igualmente despossuida de ..sem-terra,,.

l2.Hi verias instancias em que a exigencia do carimbo 6 indispensiiver, embora ere possa ser
leito em qualquer lugar, sem que haja controle legal.
ll Note-se.que a subordinagio 6 uma caracteristica geral da hierarquia empregador/emprcga-
do., 

9 
que indica que "pessoalidadC, 6 o trago dete;inante que qualifica'o ;.rpr.gudo io_

m6stico".

l4 Depoimento concedido a Rivia Bandeira, em uma deregacia de poricia, onde v6rias pessoas
esp€Evam sua vez para tirar a caneira de identidade em Brasilia, janeiro de 2001.
l5 A idcia de "contexto da situagio" 6 de Marinowski, naturarmente, mas a proposta de que
rituais sao formas de transmisstro de conhecimento 6 de Leach ( 1966).
l6 ver especialmente as obras de peirce, Austin e Jakobson. para a inf.lu6ncia desses autores no
estudo antropol6gico, conferir peirano (2001 ).
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l7 Na ficgio de Todos os nomes lsaramago 1997), a "Conservat6ria Ceral de Registro Civil"
poderia ser vista como um "cart6rio nacionaf'.
l8 Por exemplo, hrli 50 anos, a mulher figurava no passaponc do marido. DaMana (2002)
propde criativamente que os documentos sejam "a mio rnvisivel do Estado".

le Os cart6es de crddito mereceriam ret'lexio mais detalhada jri que, nacionais ou internacio-
nais, eles indicam a credibilidade financeira do ponador. Mais: vinculados a grandes empre-
sas mundiais (VlSA, Mastercard, American Express), conservam um indice de nacionalida-
de. Temos, por exemplo, VISA/Banco do Brasil, VarigiAmerican Express etc. (A abordagem
ris configuragdes hist6ricas dos documentos g um tema deste projeto a ser desenvolvido no
futuro.)

:0 Cf. Scott. Tehranian & Marhias (2002, pala os sobrenomes como identidade pr6pria ao
Estado.

2l Para Saussure, para quem a arbitrariedade define o signo lingUistico, o documento seria um
"simbolo" por scr aharnente notivad,o-

22 Mas, conclui Peircc, o modo de combinagtro (ou a Sintaxe) entra os aspectos icdnico e
ind6xico precisa ser tamb6m signilicanre.
2l O ntmero da "identidade", ou no dizer dos paulistas, o "RO", de..Registro Ceral".
2a Embora seja "vilida em todo o territ6rio nacional", h6 diferenciag6es regionais e, portanto,
hierArquicas emjogo: um mineiro pode decidir tirar sua "identidade" durante uma viagem ao
Rio dc Janeiro, como prova futura dc prestigio ou, no minimo, ambig0idade sobre sua origem.
25 confirmando que a caneira de trabalho foi o documento de nascimento da cidadania no
Brasil, por v6l'ias d6cadas a carteira de identidade era expedida pelos 6rgdos represenrativos
de suas classes, i.e., advogados, engenheiros, arquitetos etc. Ainda hoje viirios advogados
usam, como identidade, sua carteira da OAB.
26 H6 algum tempo, o titulo de eleitor era ntro sd maior (com mais asp€cto de ..titulo", como diz
o nome), mas estampava no verso datas em branco que eram preenchidas pelas autoridades
eleitorais competentes na hora da eleigio como prova do comparecimento do eleitor e, porran-
to, do cumprimento da lei.

27 V6rias obsewagoes de Levi-strauss ( 1962) sobre nominagio e totemismo seo p€rtinentes
aqui.

2E Poovey ( l99E) traga o processo hist6rico pelo qual a base da argumentagio legitima passou,
ao longo dos sdculos XVtl ao XlX, do estilo ret6rico (oral) A palavra escrita e, depois, aos
nlmeros. Estes passaram a se constituir em umajanela transparenle para se observar o mundo
das coisas, um modo descamado que transcende a politica e os..interesses" (199E:199). Os
nimeros aparecem, assim, como um fim de linha da escrita, isto 6, indicam um processo de
hierarquizagdo valorativa que foi da palavra oral para a escrita, e desta para os nfmeros.
2e Ver, novamente, Scon, Tehranian & Mathias (2002) para os usos do ntimero e do nome (no
caso, aliis, do sobrenorne) na identificagio do individuo pelo Estado.
l0 Esta anilise ser{ desenvolvida em verstro expandida deste texto.
ll Ver o site <www.redegoverno.gov.br> para os programas do atual governo.
l2 No Encontro Nacional de Desburocratizagtro, realizado nos dias 2l -22l I l/2000 em grasilia,
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rp6s a abertura com a presenga do presidente da Repriblica. o primeiro evento focalizou o
tema "Desburocratizageo para as Micro e Pequenas Empresas" e o conferencista foi o presi-
..lente do Sebrae.

rl Agradcgo a Wilson Trajano Filho essa sugestilo.

J4 Um modclo de cidadania mais universalista est{ representado no nrimero do CpF, po, exem-
plo; um mais controlador e policial, na carteira de identidade; outro mais panicularista, no
ritulo d6 eleito?,

15 Ji em 1982, uma entrcvista dc Aloisio Magalhles i revista /slo d 1lJ/l; deixava clara a
intengilo, ainda hoje presente, dc modificar "a conscr€ncia do Brasil".

'6 A exprcsseo "integrado de ponta a ponta" foi enfatizadz pelo ministro pedro Malan no
Enconlro Nacional de Dcsburocratiz agao l22l I I /20001, ao comentar a palestra do entlo minis-
tro da Casa Civil, Pedro Parente.

J7 Essas observag0cs reprisam Peirano ( 1986), mas decidi revO-las nessc novo contexto.
It Para evitar quc uma rinica pessoa possa ter 27 n0mcros difcrcntes dc idcntidade, jA quc cada
estado e mais o Distrito Federal tcm responsabilidadc e autonomia para cmitir o registro civil
sem a obrigatoriedade de conferir se o individuo tem cadastro em outras unidades da federa-
gtro, o presidente da Repriblica sancionou em abril de 1997 a Lei no 9.454, instituindo o
nimero rinico de Registro dc ldentidade Civil em todo o pais. (Cf. Jornal do Brasil, lS/6t
2001, p. 15.)

le V9( por exemplo, Dershowitz (2001), Wakin (2001), Kilborn (2002).
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