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RESUMO 

A construção espetacular do personagem político Ronaldo Cunha Lima requer uma 

investigação que possibilite a análise do seu estilo poético enquanto uma particularidade 

de sua performance ritual que, ao encontrar ambiência na cultura local, em um cenário 

propício à invenção do poeta-político e do político-poeta, constrói um modo singular de 

atuar na política espetáculo, tanto em período de campanha, quanto no exercício de 

cargos executivos e legislativos desde as primeiras disputas eleitorais em Campina 

Grande-PB, particularmente na eleição para prefeito em 1968. Na performance ritual o 

personagem se inventa e reinventa criando estratégias de permanência e manutenção do 

poder local, utilizando do verso e da prosa como elemento diferenciador para encantar, 

seduzir e atrair multidões nas disputas eleitorais, distinguindo-se dos adversários pelo 

estilo boêmio, irreverente e artístico que imprime em suas aparições públicas. Porém, a 

invenção de seus personagens ocorre não só na performance do político, mas também 

em narrativas performáticas identificadas na prática política dos meios de comunicação 

local e nos perfis personificados na figura de Ronaldo. A seleção e coleta de dados em 

fontes documentais, como: jornais impressos e digitalizados, documentações de 

programas de rádio, arquivos privados e públicos, biografias e produções literárias, nos 

possibilitam um universo de documentos que registram a performance das figuras 

políticas personificadas por RCL em episódios performáticos da política espetáculo que 

serão interpretados neste artigo.  

Palavras - chave: Personagens Políticos. Performance do Político. Cotidiano da política. 

 

A PERFORMANCE DE PERSONAGENS POLÍTICOS EM CENA TEATRAL 

 

A figura política de Ronaldo Cunha Lima
1
 se diferencia das demais pela articulação de 

jogos cênicos que são ritualizados na performance dos personagens por ele investidos, 

encontrando na ambiência da cultura local os símbolos e significados que os 

                                                           
1 A partir de então, leia-se RCL ou Ronaldo. 
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referenciam. Diante disto, a construção dos personagens em atuações performáticas 

torna-se uma estratégia de encantamento, sedução e fascínio da figura política. Sendo 

assim, ao desenvolver a habilidade de envolver multidões em rimas de sentimentos e 

emoções Ronaldo irá tecer sua trajetória de homem público no verso e na prosa.  

Na década de 60, já existiam em Campina Grande, palco da performance de RCL, 

rádios AM e um jornal de circulação local, o Diário da Borborema. No entanto, o acesso 

de Ronaldo a estes meios, era limitado, já que havia um comprometimento da mídia 

com os candidatos da ARENA, após a instituição do bipartidarismo em 1965. É nessa 

ambiência política que emerge RCL na campanha para prefeito em 1968, sem espaço na 

mídia, invadindo as ruas com sua viola e os versos de improviso e arrastando multidões 

em passeatas; entre elas, boêmios, frequentadores de cabarés e artistas.  

A atuação performática de RCL, envolta numa plurivocalidade linguística presente no 

gênero poema, envolve-se numa teia midiática, enredando simbologias que dão 

significado ao momento coletivo vivenciado no cotidiano da política local e emergindo 

entre brechas que permitem a elaboração de novos símbolos singulares ao seu modo de 

atuar na política e articular o exercício de poder por meio de personagens que se 

adequam às contingências de acordos políticos entre grupos e partidos, criando 

sensações diversas de simultaneidade e antagonismo nas performances, semelhante aos 

efeitos de cena que ocorrem no teatro. O enredo político ganha visibilidade na mídia, 

por força dos cenários espetaculares protagonizados pelas narrativas dos jornais 

impressos e da mídia radiofônica. Podemos identificar isto, nos fragmentos de fala de 

RCL publicados no Diário da Borborema
2
 “[...] A oposição campinense está unida, 

coesa, forte e preparada para a luta. Dois nada significam se vêm do mesmo lado. Esta 

não será uma luta entre nomes, mas de idéias. (LIMA apud DB, 08 de agosto de 1968.). 

Neste caso, Ronaldo personifica a investidura de uma candidatura respaldada em 

elementos contestatórios ao movimento político arenista representado por Severino 

Cabral e Vital do Rêgo, na fase das convenções partidárias. A conjuntura eleitoral 

possibilitou, apesar do apoio explícito da mídia a candidatura de Vital do Rêgo, que 

Ronaldo personificasse por meio do movimento “anti-pacificação’’ o protagonismo do 

personagem no enredo eleitoral. Logo, ao conferir visibilidade à disputa eleitoral, a 

cobertura jornalística demarca o que Bonelli (1996) chama de “tempo de fazer política”. 

Diante disso, a compreensão da política pelo viés da cultura nos possibilita a 

                                                           
2
 Leia-se a partir de então como DB. 
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interpretação da performance na atuação ritual do personagem em relação à percepção 

do outro, a alteridade neste caso é entendida no confronto com o adversário; como 

também, a manipulação de referentes identitários do lugar serão permeada por símbolos 

que dão significado às ritualidades agenciadas nos vários tipos de narrativas e na 

ambiência da cultura política local.
3
                                             

E no fragmento do Soneto “Eu sou mais obra do acaso, do que das minhas vontades” 

4
 Ronaldo complementa com um enredo que busca “naturalizar” a suposta vocação e 

predestinação de sua figura política, independente das escolhas, estratégias e táticas do 

ator em cena. Vejamos: “O homem desperta e sai a cada alvorada. Para o acaso das 

coisas e a saída leva consigo. A crença recolhida. De achar o ideal na rua improvisada. 

[...]”. O gênero poema usado pelo personagem RCL, se investe de imaginários, 

historicamente contextualizados, articulando enredos e representações (um modo de 

fazer) e uma linguagem performática que agencia, em meio a fatos e acontecimentos, 

uma performance5
 ritual e teatral do(s) personagem(ns) que será (ão) encenado(s) e 

publicizado(s) pelas figuras políticas em cena.  

Em 1968 a cobertura jornalística sobre a política nacional apontava para uma constante  

tensão política, com distúrbios sociais e protestos de estudantes em várias partes do 

país. Esta conjuntura interferiu na campanha de 1968 com o acirramento da vigilância 

dos militares sobre os municípios que realizariam eleições. Como Campina Grande já 

era naquele período a 2ª (segunda) maior cidade do estado e a capital João Pessoa estava 

impedida de realizar eleições, todas as forças políticas do estado se concentraram na 

campanha sucessória campinense. É o que pode ser percebido por meio da análise da 

citação de um trecho presente no editorial publicado pelo DB: 

A circunstância de ser a única comuna importante da Paraíba [...] sob o impacto de eleições 

diretas vem atraindo para a cidade as vistas de um público numeroso, tanto na capital quanto 

em outras grandes comunidades da região e do país. [...]. Cabe indagar, no entanto, se a 

experiência eleitoral campinense, colorida e espetaculosa, estará ou não convencendo os 

observadores regionais e nacionais da necessidade de democracia representativa em outras 

cidades iguais, maiores ou inferiores a nossa. (O Povo é Inteligente, Pressuposto correto. 

Campina Grande – PB, nº 3600, ano XII, p. 02, 17 de outubro de 1968.) 

 

Comparando o modo de fazer política em Campina Grande com outras localidades, o 

jornal faz referência à peculiaridade da política eleitoral no município destacando o 

processo de espetacularização da política como uma face do processo democrático em 

                                                           
3
 Ver AUSTIN, J. L.(1990) 

4
 Arquivo Privado de Ronaldo José da Cunha Lima. Fundação Casa de José Américo. 

5
 Consideramos a performance como o desempenho corporal, gestual e oral do sujeito em sua encenação 

ritual da política. Ver discussões e produções publicadas pelo Núcleo de Antropologia Política da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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detrimento de discursos conflitivos sobre o regime e enaltecendo o sentimento de 

“pertencimento ao lugar e de defesa desse pertencimento”, contribuindo com a 

personificação do poder local nas figuras políticas em disputa. Diante disto, a 

candidatura que teve maior espaço e visibilidade na cobertura jornalística foi a de Vital 

do Rêgo, candidato da ARENA, personificada na figura do orador de “laboriosa 

retórica” e na performance do “mais preparado” para administrar a cidade. Já as 

candidaturas de Severino Cabral, considerado “pai dos pobres” com seu modo populista 

de agir, e do poeta e boêmio Ronaldo foram tratadas de outra forma pela mídia local; 

enquanto “Seu Cabral” “liderava” nos espaços periféricos da cidade com práticas 

assistencialistas e paternalistas que eram descritas e criticadas nos espaços midiáticos, 

Ronaldo atraia os eleitores aos comícios e eventos de rua transformando a estética da 

política local com o uso de alegorias poéticas e rituais festivos que chamavam a atenção 

enquanto fato alegórico, criando espetáculos que singularizavam a sua performance. 

Na fase de campanha as narrativas jornalísticas ao descreverem os eventos públicos de 

campanha como comícios e passeatas evidenciaram os “comportamentos diferentes” das 

figuras políticas na construção de versões sobre o cenário político local. Essa 

interpretação pode ser complementada com o recorte extraído do DB, no qual 

encontramos a descrição de atitudes de RCL, as quais configuram o espetáculo na 

política campinense. Vejamos: 

 
FESTA DOS BAIRROS 
De sua parte, o comando político do deputado Ronaldo Cunha Lima, já agora contam 

também, com o conhecido radialista Leonel Medeiros traçando a realização da ‘Festa dos 

Bairros’, com a efetivação de passeatas [...]. Para que essa festa obtenha o sucesso 

previsto os bairros citadinos deverão se fazer presentes com suas organizações folclóricas, 
como escolas de samba e conjuntos outros. [...]. [...] e atendendo solicitação do público 

presente, Ronaldo tem encerrado todos os seus encontros populares, improvisando versos. (DB, 

nº 3592, 6 e 31 de outubro de 1968. Grifo nosso.) 

 

Corroborando com a narrativa jornalística Melo (2007, p. 30)
6
 afirma que foram 

utilizadas estratégias e táticas de campanha “até então nunca usadas em campanhas 

anteriores em Campina Grande, com o agenciamento de recursos midiáticos na 

cobertura de eventos de campanha, consolidando práticas performáticas em tempos de 

eleição”. Identificamos na composição cênica da narrativa textual elementos que 

colaboraram com a personificação de uma figura política protagonizada e ambientada 

no espaço da festa e no improviso dos versos que irão funcionar como identificadores 

de uma marca de “pertencimento e amor pelo lugar” – Campina Grande. Os comícios 

                                                           
6 MELO, Rostand de Albuquerque. PROINCI/UEPB/2007.  
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tornam-se eventos festivos, os showmícios
7
, organizados por especialistas em 

comunicação, conforme fragmento destacado no tópico Festa dos Bairros, que irão 

fazer a cobertura jornalística do evento e produzir o material publicitário para 

divulgação nas mídias. Ao considerarmos a narrativa jornalística na descrição do 

desempenho pessoal das figuras políticas nos eventos públicos, somos levados e 

verificar as performances dessas figuras em meio aos cenários descritos, nos quais a 

atuação do político se torna espetacular em ambientações festivas, em um processo 

semelhante ao que Balandier (1982) descreve como “teatralização”, estabelecendo uma 

analogia entre a prática política e a encenação no teatro. Desta forma, as relações entre 

poder e mídia se tornam cada vez mais estreitas, afinal assim como observa o autor (op. 

cit, p.68), “O poder deve se manter onde está à imagem, e ele é tentado a apossar-se do 

seu controle se não do monopólio.” Partindo desse pressuposto, vemos que para o 

entendimento da construção espetacular de personagens políticos, faz-se necessária a 

reflexão sobre a atuação dos meios de comunicação de massa nesse processo, buscando 

compreender os mecanismos e dispositivos desta atuação em interconexão com o poder 

local. 
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 Podemos identificar no formato do showmício, “[...] o uso de escolas de samba, conjuntos e outros [...]” 

(DB, op.cit). Este tipo foi narrado nas descrições dos comícios de RCL. 


