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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo problematizar o papel do conhecimento antropológico no 

âmbito do debate realizado em uma audiência pública deflagrada em virtude de uma 

reportagem publicada pela revista Veja em maio de 2010, denominada “A Farra da 

Antropologia Oportunista”. O objetivo é compreender de que forma a antropologia está sendo 

percebida no atual cenário brasileiro de investimento em políticas de reconhecimento étnico e 

inclusão social. Como ela vem atuando? Quais as dificuldades encontradas para a aplicação 

deste conhecimento frente às demandas reais que lhe diz respeito? O que se constatou como 

resultado da análise estabelecida neste trabalho foi uma tentativa de invalidação do saber 

antropológico na medida em que este opera como facilitador na garantia de direitos, 

especialmente os que dizem respeito ao acesso à terra por minorias étnicas. Por este motivo, 

também é argumentado a antropologia como ciência e os parâmetros utilizados por ela para 

estabelecer suas análises. 

 

Palavras-Chave: Antropologia Política, Reconhecimento Étnico, Antropologia no Estado, 

Garantia de Direitos. 

 

Abstract 

This paper aims to problematize the anthropological knowledge role in a public audience 

context, which was held due a reporter published in May on 2010 year by Veja magazine 

called “A Farra da Antropologia Oportunista”. The goal is to comprehend in which way the 

anthropology has being noticed in the current Brazilian scene of investment on ethnic 

recognition policies and social inclusion. How has it been actuated? What are the difficulties 

related to the enforcement of this knowledge on the real demands that concerns it? As a result 

of the analysis undertaken in this study was observed an attempt to void the anthropological 

knowledge as it operates as a facilitator in the guarantee of rights, especially those concerning 

to the  land access by ethnic minorities. For this reason, is also discussed about anthropology 

as a science and its parameters used to establish analysis. 

 

Keywords: Political Anthropology, Ethnic Recognition, Anthropology in the State, Rights 

Guarantee. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Classificado como um país de dimensões continentais e população pluriétnica, hoje o 

Brasil vem desenvolvendo políticas voltadas para o reconhecimento de sua realidade multi 

facetada, através da demanda de grupos tradicionais e minorias étnicas por visibilidade social 

e garantia de direitos. Neste cenário, o conhecimento antropológico figura como um 

instrumento de mediação ao ser acionado pelo Estado em uma necessidade de sistematização 

das demandas destas comunidades e do aval científico sobre a realidade com a qual está sendo 

tratada. Além da questão identitária, não podemos deixar de citar os problemas relacionados à 

histórica disputa pelo acesso a terra, que por sua vez, também perpassa o fazer antropológico 

no contexto brasileiro. Neste sentido, o papel a que me proponho nesta ocasião diz respeito a 

um re-pensar a antropologia conforme as percepções esboçadas a partir da situação de uma 

audiência onde se problematizou a função que esta vem desempenhando em um ambiente de 

diálogo diverso, no âmbito do Estado e da sociedade civil. Como ela tem sido representada na 

perspectiva de senso comum e quais as conseqüências desta representação são fatores a serem 

analisados neste trabalho. 

 

1.1OBJETIVO E PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

 

O objetivo deste trabalho consiste em uma análisedo debate tecido no âmbito da 

audiência pública “Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas”, originada do Requerimento nº 125, de 20101, de 

autoria do Deputado Federal Paulo Pimenta, filiado ao Partido dos Trabalhadores e presidente 

da Comissão de Legislação Participativa naquele momento. A importância desta pesquisa 

reside no fato de terem sido debatidos no então evento temas extremamente relevantes e 

necessários para se fazer inteligível o conhecimento antropológico no atual cenário brasileiro, 

caracterizado, a partir de 1988 com a promulgação da nova Constituição Brasileira, pelo 

aumento de políticas voltadas para inclusão de minorias étnicas e comunidades tradicionais. 

Aspectos como a técnica de pesquisa antropológica, caráter político da produção etnográfica, 

conceitos de auto definiçãoidentitária e o direito a terra foram alguns assuntos assinalados na 

então ocasião e por ventura serão oportunamente comentados aqui. 

A audiência foi realizada no Senado Federal, em Brasília, no dia nove de julho de 

2010, e teve duração de quatro horas. Naquele momento, um dos pontos que muito me 

                                                 
1 Ver Anexo C 
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chamou a atenção foi o fato do trabalho dos antropólogos ainda figurar como algo distante e 

pouco conhecido e na maioria dos casos, mal utilizado. Além disso, este desentendimento se 

associa com a incompreensão e intolerância para com a alteridade étnica existente em nosso 

território nacional, aspecto este também demonstrado em algumas das falas na audiência. 

Ciente da importância e necessidade de se pensar sobre os problemas enfrentados pela 

antropologia no estabelecimento de diálogos com instituições governamentais, desenvolvo 

este trabalho no intuito de contribuir em alguma medida para esta discussão através da 

formulação de perspectivas construtivas sobre as questões colocadas em foco na audiência. 

Como problemática de pesquisa, me pergunto se a aplicação do fazer antropológico e 

do conhecimento da disciplina nos termos atuais encontra sua plenitude ou se faz efetivo 

perante as demandas governamentais que lhe dizem respeito. Em que medida a abordagem 

etnográfica é uma fonte informativa inteligível para os fins que lhe requere? A intenção é 

constatar como a antropologia tem chegado ao público que com ela dialoga. No entanto, não 

estou tratando aqui diretamente da produção de laudos. Trata-se sim da construção de uma 

análise dos argumentos elaborados ao longo da audiência, onde as falas dos interlocutores 

presentes, assim como as colocações apresentadas na reportagem que incitaram a audiência e 

que foram debatidas naquele momento, operam como dados etnográficos para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ESCOLHA DO OBJETO 

 

A começar pela escolha do recorte etnográfico, não poderia deixar de ressaltar a 

influência que a experiência de estágio na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal (6ª CCR – MPF), em Brasília, exerceu na definição da problemática deste 

trabalho. O meu estágio teve duração de dois anos (2009 – 2011) e neste período tive acesso a 

muitos processos que relatavam problemas relacionados ao reconhecimento de etnias e à 

incompreensão de laudos antropológicos produzidos frente demandas do Estado. Na minha 

rotina diária, realizava leituras de processos com problemáticas variadas que envolviam 

grupos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas. De uma maneira geral, os assuntos 

diziam respeito ao reconhecimento étnico, questões fundiárias, problemas criminais 

envolvendo indígenas e não indígenas, garantia de direitos e acesso a políticas públicas. A 

minha função consistia na realização de informações sobre o desenvolvimento destes 

processos, para então serem analisados posteriormente pelos antropólogos que me 

supervisionavam. Com base nestas informações, eles produziam pareceres sobre os processos 
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enviados para análise, que por sua vez eram enviados ao Procurador geral responsável por 

aquela Câmara de Revisão. O ambiente de trabalho era muito produtivo para mim. Como 

estagiária, me era cedido espaço para participar de reuniões com procuradores, antropólogos e 

representantes de grupos tradicionais. Além disso, eventualmente, eram realizadas reuniões 

entre os antropólogos onde se discutia problemas relacionados à profissão e as demandas 

práticas que se atualizavam diariamente. Para lidar com esta situação, era comum os 

antropólogos manterem contato com membros da comunidade acadêmica no sentido de se 

integrarem mais profundamente da realidade das comunidades com as quais estavam lidando, 

tendo em vista que muitas das demandas apareciam em caráter de urgência, tendo os 

antropólogos do Ministério Público2 pouco tempo hábil para produzirem suas informações. 

 Eu estive presente em muitas destas ocasiões, acompanhando as demandas de 

produção de laudos, revisando informações e fazendo a leitura de processos. A oportunidade 

de acompanhar de perto o trabalho de antropólogos inseridos em uma instituição estatal, 

responsável também por supervisionar decisões jurídicas, me deu acesso às dificuldades 

encontradas pela profissão. Nesta ocasião pude conhecer um pouco mais a antropologia na 

prática, aplicada à atual realidade brasileira, diferente daquela a qual tinha acesso em grande 

parte das discussões acadêmicas durante a minha graduação na Universidade de Brasília - 

UnB. Por este motivo, entendo a relevância do debate ocorrido nos termos da audiência e da 

importância do objeto de minha pesquisa. Além disso, todos estes aspectos muito me 

inspiraram para a realização deste trabalho na medida em que forneceram aparatos críticos 

para que eu desenvolvesse e problematizasse a percepção e utilização do conhecimento 

antropológico neste exercício posterior de etnografaro episódio da audiência. 

 Não obstante, a ocasião da audiência foi um dos momentos em que participeicomo 

observadora atenta durante o meu período de estágio na 6ªCCR, na intenção de me inteirar 

dos problemas em que a antropologia estava envolvida e ter uma melhor compreensão dos 

desafios impostos ao fazer antropológico quando voltados para a realidade social brasileira. 

Afunção a mim destinada por minha supervisora, na época a antropóloga Ângela Maria 

Baptista, na participação da audiência, foi a de desenvolver um relatório sobre os pontos 

abordados naquele contexto. Sendo assim, naquela ocasião desenvolvi registros caracterizados 

como anotações de um caderno de campo para que pudesse me lembrar posteriormente, com 

maior detalhe, o que havia sido debatido e como havia sido debatido. Embora os encontros 

                                                 
2
Para maiores informações sobre o trabalho dos antropólogos no Ministério Público Federal ver: REGO, André 

Gondim do. O trabalho do antropólogo no Ministério Público Federal e outras considerações sobre a 

articulação entre Direito e Antropologia. Universidade de Brasília, 2007. 
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promovidos pelas Comissões de Legislação Participativa, como no caso da audiência, sejam 

gravados e transmitidos online, eu não tinha certeza de que fosse possível o acesso a este 

material posteriormente, sendo este o motivo que me levou a acompanhar com atenção e a 

desenvolver simultaneamente algumas anotações.  

 No entanto, alguns dias após o evento pude ter acesso ao áudio da audiência através 

da minha licença como estagiária representante da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal. Na época enviei um email oficial, com o registro do MPF, para o 

departamento de imprensa do Senado explicando a importância do conteúdo debatido naquela 

audiência e se seria possível eles nos fornecerem a transcrição do debate. No dia seguinte a 

recebi por anexo. Inclusive, este aspecto foi fator determinante para que eu pudesse levar esta 

pesquisa adiante, uma vez que embora este evento tenha sido realizado há quatro anos e eu 

não poder contar apenas com minha memória para a realização deste trabalho, o fato de 

possuir os registros exatos do que foi dito ao longo do debate me possibilitou dialogar com 

meus interlocutores de forma segura, evitando equívocos com o conteúdo dos discursos 

mesmo depois de decorrido todo este tempo.  

Neste sentido, estruturei o meu trabalho de forma a contextualizar o leitor com as 

etapas que condicionaram a minha escolha por este objeto de pesquisa, assim como procurei 

problematizar o contexto em que ele foi gerado. Desta forma, produzi uma introdução onde 

foi exposta a importância deste trabalho e as problemáticas que perpassam o meu campo de 

análise, assim como apresentei a conjuntura que me deu acesso ao meu objeto de pesquisa. 

Em seguida, elaborei o primeiro capítulo comentando as repercussões obtidas com a 

publicação da reportagem condicionante da audiência, fazendo referência às notas de repúdio 

lançadas por parte de antropólogos que contestaram o conteúdo contido na então matéria. 

Ainda neste capítulo, apresento um esboço de algumas instituições públicas, onde o trabalho 

antropológico se dá na esfera do Estado e também problematizo a minha postura em campo 

como pesquisadora, assim como o recorte definido para a produção analítica deste trabalho. Já 

no segundo capítulo abordo a audiência propriamente, onde caracterizo o ambiente e os 

participantes do evento e estabeleço diálogos com a produção discursiva de meus 

interlocutores através da exposição de trechos do debate. Em seguida, formulei um terceiro 

capítulo para aprofundar um pouco mais a discussão sobre a antropologia como ciência e 

aparato político utilizado no processo de garantia de direitos e reconhecimento étnico. Por 

fim, elaborei algumas considerações concluídas da análise da audiência e do debate 

estabelecido ao longo deste trabalho.  
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2. CAPÍTULO I – ARTICULANDO O CAMPO ETNOGRÁFICO 

 

2.1 SOBRE AS REPERCUSSÕES DA REPORTAGEM 

 

 A audiência pública aqui tratada se fez necessária como um espaço para debater a 

denúncia feita pela revista Veja em uma matéria3 denominada A Farra da Antropologia 

Oportunista, publicada em maio de 2010, onde: 

 

A revista argumenta que o trabalho dos antropólogos estaria conectado a uma rede 

de ONGs e entidades que conformariam uma indústria das demarcações, interessada 

em engordar os cofres de entidades e antropólogos (com os recursos pagos por 

serviços de demarcação pela Funai e por outros órgãos públicos) e em congelar 

grandes parcelas do território nacional, impossibilitando o trabalho de produtores 

rurais. Para implementar suas estratégias, estariam sendo manipuladas pessoas 

pobres que se utilizariam de identidades indígenas e quilombolas para conseguir 

algum benefício público.4 
 

 

Embora o meu objeto de estudo esteja direcionado para a análise das argumentações 

apresentadas no âmbito da audiência aqui referida, acho importante dedicar um espaço para 

observarmos as circunstâncias em que se deu a repercussão da reportagem que originou a 

audiência, e o porquê desta repercussão. Por este motivo é de tamanha importância que o 

leitor tenha acesso às imagens publicadas na reportagem, que por sua vez foram 

estrategicamente compostas por chamadas provocativas.  

A primeira delas não esconde a insatisfação dos autores com as políticas sociais de 

inclusão implantadas inicialmente no governo do presidente Lula, transparecendo um aspecto 

de deboche e indignação através da construção textual e visual da reportagem como ilustrado 

no Anexo A. Em sua chamada, a revista afirma e destaca em letras garrafais a existência de 

“critérios frouxos para a delimitação de reservas indígenas e quilombos”, seguido da imagem 

do presidente Lula, que por sua vez trajava um cocar e segurava um arco e flecha na ocasião 

de comemoração da demarcação do território de Raposa Serra do Sol. Fazendo uso da 

imagem, os editores aproveitaram para compor seu trocadilho textual, afirmando que tal 

acontecimento “feriu o estado de Roraima”, sugerindo que a importância e significância de 

uma nação reside no uso econômico que é feito de seu território, e o fato de “oportunistas” 

(entenda-se aqui quilombolas e indígenas) se beneficiarem com pedaços de terra apenas nos 

                                                 
3 A mesma encontra-se completa e disponível no site: http://veja.abril.com.br/050510/farra-antropologia-

oportunista-p-154.shtml (Acesso em: 05 de novembro de 2014) 
4 PIMENTA, Paulo. Comissão de Legislação Participativa, requerimento nº125, 8 de maio de 2010. (Anexo C) 

http://veja.abril.com.br/050510/farra-antropologia-oportunista-p-154.shtml
http://veja.abril.com.br/050510/farra-antropologia-oportunista-p-154.shtml
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presenteia com vergonha e espelha a corrupção de uma suposta “indústria de demarcação”, a 

mesma mencionada acima no trecho do requerimento de autoria do deputado Paulo Pimenta. 

A princípio, a preocupação demonstrada pela revista consiste em alertar a população 

brasileira do abuso cometido pelo governo ao destinar porções descomunais de terras a estas 

populações, comprometendo não só o desenvolvimento econômico de nosso país a nível 

internacional, mas também o estabelecimento de futuras gerações. Além disso, a reportagem 

também aponta o movimento de um esquerda mal-resolvida que ainda busca implantar o seu 

plano maior de conspiração anti capitalista através de “cientistas” (antropólogos) que se 

utilizam de critérios nada científicos para suas produções. Conforme registrado: 

 

“Com a intenção de proteger e preservar a cultura dos povos nativos e expiar os 

pecados da escravatura, a legislação brasileira instaurou um rito sumário no processo 

de delimitação dessas áreas. Os motivos, pretensamente nobres, abriram espaço para 

que surgisse uma verdadeira indústria de demarcação. Pelas leis atuais, uma 

comunidade depende apenas de duas coisas para ser considerada indígena ou 

quilombola: uma declaração de seus integrantes e um laudo antropológico. A 

maioria desses laudos é elaborada sem nenhum rigor científico e com claro teor 

ideológico de uma esquerda que ainda insiste em extinguir o capitalismo, 

imobilizando terras para a produção. Alguns relatórios ressuscitaram povos extintos 

há mais de 300 anos. Outros encontraram etnias em estados da federação nos quais 

não há registro histórico de que elas tenham vivido lá. Ou acharam quilombos em 

regiões que só vieram a abrigar negros depois que a escravatura havia sido abolida”5 

 

   

Para pensar este trecho, é necessário interpretar o entendimento que temos de nosso 

passado colonial e da nossa composição étnica e cultural. Quando se fala em colonização do 

Brasil, uma das imagens mais recorrentes em nossa mente diz respeito ao negro escravo e ao 

indígena como um selvagem inocente, associado a natureza. Não por menos pensamos assim, 

uma vez que nossa educação foi baseada em livros de história que traziam esta descrição ao 

comentar o processo de formação da sociedade brasileira. Lembro-me inclusive de uma tabela 

que circulava nestes materiais onde era identificado os tipos de miscigenação desenvolvida no 

cenário brasileiro e a nomenclatura destinada a cada sub produto da mistura de raças na 

seguinte categorização:  

Branco + Índio = Mameluco  

Branco + Negro = Mulato 

Negro + Índio = Cafuso 

Em classificações como esta, um certo determinismo biológico transparece, onde os 

“híbridos” culturais são determinados conforme a mistura racial obtida biologicamente. Tal 

concepção foi institucionalizada e, não obstante, naturalizada em nosso convívio social. No 

                                                 
5 Revista Veja, Op. Cit., p. 02 
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momento em que se pensava a condição do Brasil como uma nação e toda a imensa 

diversidade abarcada em seu território, afirmou-se que “a degenerescência presente nos tipos 

híbridos na zoologia pode ser, com certa facilidade, percebida nos grupos humanos... Longe 

dos tipos puros, é com cuidado que deve ser analisada a miscigenação local”6  

Inicialmente, a diversidade étnica abarcada no território brasileiro não era vista com 

bons olhos, pelo contrário. Acreditava-se que a miscigenação dos povos era um fator 

desfavorável ao desenvolvimento intelectual e econômico do país. Segundo Swarchz: “(...) o 

conjunto dos modelos evolucionistas não só elogiava o progresso e a civilização, como 

concluía que a mistura de raças heterogêneas era um erro, e levava à degeneração não só do 

indivíduo como de toda coletividade.”7 Coincidentemente ou não, o principal argumento da 

revista reside no prejuízo econômico causado pela demarcação de terras destinadas a estes 

povos. Neste sentido, é importante analisar alguns relatórios portugueses produzidos sob o 

contexto da política colonial lusitana, onde é exposto conceituações e concepções deste 

empreendimento que por sua vez contribuiu para a formulação da imagem da alteridade além-

mar, seja ela a figura do indígena8 nas Américas, ou do negro Africano. Com toda a 

diversidade étnica e cultural dos povos colonizados resumida na categoria de indígena, 

Moutinho expõe em sua obra trechos de documentos, relatórios e legislação produzidos por 

colonialistas portugueses entre o período de 1895 – 1961. Em um dos trechos apresentados é 

posto que: 

“a colonização constitue para os Estados civilizados um dever de 

intervenção. (...). A própria natureza impõe aos povos superiores a funcção 

de guiarem e instruírem os povos atrazados, em que a civilização parece não 

poder brotar espontaneamente e que, portanto, entregues a si mesmos, 

ficariam eternamente no seu estado actual”9 

 

 

Em uma empreitada onde há o civilizado branco X o selvagem nativo, a pluralidade é 

posta em cheque por meio de um poderio bélico e ideológico, acarretando interações diversas. 

A hierarquia é nítida no projeto colonial lusitano e não por menos o movimento de resistência 

e reconhecimento étnico ainda continua. Ao ser visto através do viés da modernidade, em 

questionamentos como os expostos pela revista ao categorizar que negros reconhecidos pós 

escravidão não são quilombolas ou que civis oportunamente adotam identidades indígenas 

para se beneficiarem, não faz muito sentido quando nos deparamos com estas constatações 

                                                 
6 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo da miscigenação. In: Estudos Avançados, 8(20), 1994. 

7 SCHWARCZ . Op. Cit, pg. 15 
8 Termo utilizado no empreendimento colonial português para se referir aos nativos de suas colônias. 
9 MOUTINHO, Mário C. O Indígena no Pensamento Colonial. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2000. 
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históricas do passado brasileiro. O interesse que permeia tais argumentações expostas na 

reportagem ainda é o mesmo de quando da produção de relatórios coloniais: econômico. 

No que diz respeito aos “critérios frouxos” utilizados por antropólogos na produção 

de laudos, vale dizer que não é raro nos depararmos com comentários equivocados sobre a 

produção do conhecimento antropológico ou de como ele opera na constatação de 

informações referentes a comunidades tradicionais, quilombos e populações indígenas. E não 

obstante, este aspecto é corroborado em alguns momentos da audiência e nas argumentações 

da própria revista.  

No primeiro momento, quando da publicação da matéria contendo uma série de 

denúncias contra antropólogos e membros de comunidades indígenas e quilombolas, a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC e a Associação Brasileira de 

Antropologia – ABA se pronunciaram através da divulgação de notas10 oficiais, ambas com 

repúdio ao conteúdo apresentado pela revista Veja. Em nota oficial o então coordenador da 

Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia, João Pacheco de 

Oliveira, aponta a freqüência com que a mesma revista ataca antropólogos desmerecendo seus 

trabalhos e desrespeitando grupos indígenas diversos em matérias anteriores. Além disso, 

chama a atenção para a presença de um mesmo autor na autoria de todas estas reportagens a 

que faz referência. Em todas elas, um ponto em comum é encontrado na repetição do 

argumento de que existe uma suposta “indústria de demarcação”, que por sua vez figura como 

uma grande ameaça ao futuro do Brasil na medida em que retira do mercado produtivo 

quantias significativas do território nacional. Em um desabafo, coloca: 

 

Em suma, jornalismo opinativo não pode significar um exercício impune da mentira 

nem práticas sistemáticas de detratação sem admissão de direito de resposta. O 

mérito de uma opinião decorre da informação qualificada, de isenção e equilíbrio. 

Ao menos no que concerne aos indígenas, as matérias elaboradas pela Veja apenas 

requentam informações velhas, descontextualizadas e superficiais, assumindo as 

características de uma campanha, orquestrada sempre pelos mesmos figurantes, que 

procuram pela reiteração inculcar posturas preconceituosas na opinião pública. (...) 

Como o objetivo último é enfraquecer os direitos indígenas (que naturalmente se 

materializam em disputas concretas muitas vezes com poderosos interesses 

privados), os alvos centrais destes ataques tornam-se os antropólogos, os líderes 

indígenas e seus aliados (...).11 

 

 

 

Em sua fala, o antropólogo chama a atenção para o contexto maior onde se embasa 

toda a produção jornalística de ataque ao trabalho dos antropólogos e comunidades indígenas, 

                                                 
10 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=477422 (Acesso 

em: 30 de agosto de 2014) 
11 OLIVEIRA, João Pacheco de. Nota da Comissão de Assuntos Indígenas –CAI/ABA, 5 de maio de 2010, p. 03. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=477422
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cenário este que é ponto fundamental tanto na compreensão dos argumentos apresentados na 

reportagem como nos discutidos na audiência. Deve-se considerar que todos nós, estudantes 

de antropologia, antropólogos, membros da sociedade civil, jornalistas, políticos, seja qual for 

o seu papel social, somos antes sujeitos políticos e possuímos nossos interesses e prioridades 

próprios. Não se trata de identificar quem está certo ou errado. Os discursos que elaboramos 

são resultantes de um processo histórico cultural e não há como considerá-los 

apropriadamente sem um conhecimento prévio do lócus de quem os emite. E Pacheco chama 

a atenção para isto ao se referir as disputas (de caráter diverso: político econômico, social...) 

existentes no meio referido e ao comentar o teor da reportagem.  

Além disso, comenta também o caráter não verídico das informações apresentadas na 

matéria em sua intenção de manipular a opinião pública a favor das causas de quem os 

subsidia, reforçando estereótipos, pondo em cheque o conhecimento antropológico e expondo 

membros de comunidades indígenas e quilombolas, sem sequer considerar a gravidade de tal 

ato. Em suas palavras: 

Enquanto nas críticas aos antropólogos raramente são mencionados nomes 

(possivelmente para não gerar demandas por direito de resposta), para os indígenas o 

tratamento ultrajante é na maioria das vezes individualizado e a pessoa agredida 

abertamente identificada. Algumas vezes isto vem acompanhado de foto.12 

 

 

Para demonstrar o embasamentodas colocações do antropólogo, anexei (Anexo B) trechos da 

reportagem onde os grupos são expostos pela revista sem nenhuma preocupação ética por 

parte desta ao retratar e constranger representantes indígenas e quilombolas através de 

legendas ofensivas e insinuações de corrupção voltadas a estes grupos. No canto inferior 

direito de cada um dos anexos apresentados a revista elaborou um pequeno quadro 

informando a área requerida pelo grupo, a suposta quantidade de beneficiados e o impacto 

retratado em parâmetros econômicos produtivos. Pois bem, a revista mensura a garantia de 

direitos requerida por estas populações através de “perdas”ou 

“desvantagens”econômica, caracterizando o processo de reconhecimento territorial  como 

algo prejudicial e fraudulento, onde a única vantagem realmente constatação até o então 

momento sucumbi no favorecimento de particulares envolvidos no esquema maior de 

corrupção da suposta “indústria de demarcação”.  

Além da não comprovação dos dados apresentados pela revista, a apresentação de 

informações impróprias e até mesmo não verídicas pode gerar uma situação de risco para os 

que cederam entrevistas para a produção da matéria, assim como para os que eventualmente 

                                                 
12 OLIVEIRA. Op. Cit., p. 02. 
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foram envolvidos em alguma medida na rede de denúncias. Pronunciamentos públicos, seja 

oral ou por escrito, possuem uma repercussão que deve ser cuidadosamente prevista antes de 

qualquer divulgação na medida em que podem provocar coação de indivíduos que se 

encontram descritos em enredos comprometedores. Por este motivo, acredito ser necessário 

medir as conseqüências da divulgação de informações inválidas, como as apresentadas pela 

revista, no sentido de reparar eventuais desentendimentos provocados pela denúncia esboçada 

nesta matéria. Sobre as falsas acusações, clarifica: 

 

Afirmações como a de que laudos e perícias seriam encomendados pela Funai a 

antropólogos das ONGs e pagos em função do número de indígenas e terras 

“identificadas” são obviamente falsas e irresponsáveis. As perícias são contratações 

realizadas pelos juízes visando subsidiar técnica e cientificamente os casos em 

exame, como quaisquer outras perícias usuais em procedimentos legais. Para isto o 

juiz seleciona currículos e se apoia na experiência da PGR13 e em consultas a ABA 

para a indicação de profissionais habilitados. (...). A imagem que a reportagem tenta 

criar da política indigenista como uma verdadeira terra de ninguém, ao sabor do 

arbítrio e das negociatas, é um absurdo completo e tem apenas por finalidade 

deslegitimar o direito de coletividades anteriormente subalternizadas e 

marginalizadas.14 

 

 

Além de demonstrar os procedimentos envolvidos na escolha de antropólogos para a 

realização de laudos, Pacheco faz referência a outro aspecto fundamental para uma 

compreensão adequada do conteúdo da revista que diz respeito a exclusão historicamente 

consumada de indígenas e também de negros no cenário social brasileiro. Preconceito étnico e 

disputas territoriais figuram neste contexto e após anos de sobreposição do interesse de 

grandes latifundiários e empresários sobre os direitos de acesso à terra e reconhecimento 

destas minorias étnicas, o Estado legitimou os direitos destas populações que ainda hoje, em 

alguns casos, se encontram inseridas em um cenário de injustiça social onde permanecem 

lutando para que os seus direitos se façam valer. 

Mesmo ciente da parcialidade do meu lugar de fala e perspectiva com relação à 

reportagem, ouso dizer que qualquer pessoa consciente desta situação de exclusão social 

vivenciada por estes grupos, sendo especialista ou não no assunto, se sentiria ofendido com as 

colocações apresentadas na matéria, que vão desde a invalidade da antropologia como ciência 

ao questionamento da autenticidade identitária de grupos étnicos referidos com ironia e de 

forma desrespeitosa em chamadas do tipo: “Macumbeiros de Cocar, Índio bom é Índio pobre, 

Carambolas” (ver Anexo B). Inclusive, este aspecto foi especialmente ressaltado na fala do 

                                                 
13 Procuradoria Geral da República. 
14 OLIVEIRA. Op. Cit., p. 01.  
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representante das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Ronaldo dos Santos, durante a 

audiência e por este motivo, acho adequado aqui expor. Segundo ele:  

 

Para nós, essa matéria chega como uma ofensa, porque ridiculariza nosso povo e 

apresenta termos como “macumbeiros de cocar”. O que isso quer dizer? Inclusive, 

questiono muito essa liberdade de imprensa. Como é isso? A pessoa pode realmente 

dizer o que quer? Inclusive, quando estamos com o microfone na mão ou vamos 

escrever qualquer coisa, tomamos muito cuidado. Eu aprendi que não podemos falar 

qualquer coisa. Como pode uma revista de nome, apesar de muito baixa, sair por aí 

publicando o que quer? Eu não entendo muito de lei, de direitos, mas os doutores 

podem responder. É isso mesmo? A pessoa pode sair por aí publicando o que quer, 

como quer? Pode ofender? Trechos da matéria falam sobre a região de oriximiná, no 

Pará: “E assim concedeu um pedaço de terra aos supostos herdeiros dos supostos 

escravos que supostamente viviam ali”. É tanta suposição que a intenção é realmente 

desqualificar, desmerecer, diminuir aquele grupo que está sendo colocado até então 

enquanto sujeito de direito e que precisa ser combatido em algum momento. Essa é a 

clara intenção quando se faz uma publicação como essa15(informação verbal). 

 

 

 

Por se tratar de uma revista de grande tiragem, embora atualmente a sua 

popularidade esteja em declínio, a Veja figura como um veículo midiático de influência 

significativa, uma vez que milhares de leitores ainda acompanham as suas reportagens. Por 

este motivo, vale ressaltar a aceitação da revista pelo público no contexto daquela publicação, 

o que nos leva a acreditar que este compartilha de suas perspectivas e interpretações sobre 

temas variados, assim como julga confiável as informações fornecidas em suas matérias. Este 

fator é preocupante na medida em que a propagação de informações deste tipo, de 

caráterviolento e indevido contra comunidades indígenas e quilombolas reforça estereótipos e 

concepções preconceituosas. Considerando o caráter jornalístico da matéria, as argumentações 

pretensamente de denúncia demonstram um comprometimento ou afinidade ideológica com o 

outro lado da moeda, que não o dos indígenas e quilombolas. 

Não há problemas em defender uma causa que lhe pareça justa, afinal, todos nós 

somos sujeitos parciais em nossa existência como ser. No entanto, a partir do momento em 

que esta parcialidade se funda em falsas premissas e através disto se constrói um ataque 

bombardeando a oposição com denúncias inválidas e alto teor de intolerânciaaí temos o 

cenário de um crime por consistir em uma agressão qualificada. Não por menos, 

Oliveiracoloca em sua nota “a necessidade de uma responsabilização legal dos praticantes de 

tal jornalismo, processando-os por danos morais e difamação”.16Em apoio à postura do 

antropólogo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lançou em nota: 

 

                                                 
15 SANTOS, Ronaldo. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
16 OLIVEIRA. Op. Cit., p.03. 
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A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) vem a público hipotecar 

inteira solidariedade a sua filiada, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), 

que em notas de sua diretoria e da Comissão de Assuntos Indígenas repudiou 

cabalmente a matéria publicada pela revista Veja em sua edição de 5 de maio do ano 

corrente, intitulada Farra da Antropologia Oportunista. Registra, também, que a 

referida matéria vem sendo objeto de repulsa por parte de cientistas e pesquisadores 

de diversas áreas do conhecimento, os quais inclusive registram precedentes de 

jornalismo irresponsável por parte da referida revista, caracterizando assim um 

movimento de indignação que alcança o conjunto da comunidade científicanacional. 

(...) Adicionalmente, a SBPC declara-se pronta a acompanhar a ABA nas medidas 

que julgar apropriadas no campo jurídico (...).17 

 

 

 

Ainda sobre as repercussões da reportagem, recentemente, em agosto de 2014, o 

Ministério Público de São Paulo, na área de Tutela Coletiva do Meio Ambiente, Patrimônio 

Histórico e Populações Tradicionais, ajuizou uma ação civil pública para que a Editora Abril, 

responsável pela revista Veja, seja condenada ao pagamento de indenização mínima de R$ 1 

milhão por danos morais coletivos. Caso a Justiça aceite o pedido e condene a Editora, o 

Ministério Público requer que a indenização seja aplicada em prol dos povos tradicionais no 

Estado de São Paulo.A autora da ação foi a procuradora Suzana Fairbanks Oliveira 

Schnitzlein. Segundo ela:  

 

Declarações de cunho racista e que promovem a discriminação contra minorias 

étnicas não podem ser toleradas a pretexto de liberdade de expressão/imprensa, 

direito fundamental que não se confunde com o puro e simples discurso de ódio 

camuflado de reportagem jornalística.18 

 

 

 

Perante todas estas manifestações, está claro que a matéria aqui referida extrapolou 

os limites da liberdade de expressão e seu conteúdo desencadeou uma série de reações 

negativas e prejudiciais às populações diretamente mencionadas na reportagem na medida em 

que incitava uma postura de intolerância às minorias étnicas. Inclusive, integrantes destas 

populações foram expostos ao ridículo e agredidos de forma escancarada pela revista, tendo 

esta divulgado nomes e fotos das pessoas que entraram em contato com os jornalistas, como 

já foi aqui mencionado. Da mesma forma ocorreu com o antropólogo Eduardo Viveiros de 

Castro19 quando a revista fez uso de trechos de um de seus trabalhos de forma 

                                                 
17 Nota da SBPC em repúdio a matéria de Veja, 15 de maio de 2010, p. 01. 
18Trecho extraído da reportagem publicada no site da Procuradoria da República de São Paulo: 

http://www.prsp.mpf.mp.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/29-08-14-mpf-pede-que-editora-abril-seja-

condenada-a-pagar-r-1-milhao-de-indenizacao-por-reportagem-discriminatoria-contra-minorias-etnicas (Acesso 

em: 27 de outubro de 2014) 
19

No Anexo B deste trabalho disponibilizo a defesa do antropólogo em resposta a colocação indevida feita em 

seu nome pelos autores da matéria. 

 

http://www.prsp.mpf.mp.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/29-08-14-mpf-pede-que-editora-abril-seja-condenada-a-pagar-r-1-milhao-de-indenizacao-por-reportagem-discriminatoria-contra-minorias-etnicas
http://www.prsp.mpf.mp.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/29-08-14-mpf-pede-que-editora-abril-seja-condenada-a-pagar-r-1-milhao-de-indenizacao-por-reportagem-discriminatoria-contra-minorias-etnicas
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descontextualizada, provocando equívocos e corroborando idéias não procedentes sobre os 

critérios utilizados pela antropologia no processo de identificação étnica. 

Infelizmente, concepções como as da revista ainda são compartilhadas por uma 

parcela significativa da população brasileira nos dias de hoje; talvez por ignorância com 

relação ao estudo e concepção da diversidade cultural, ou devido a velhas concepções 

preconceituosas sobre a alteridade étnica e cultural comportada no território nacional 

brasileiro desde a nossa existência colonial. Seja lá qual for o motivo, a importância de se 

discutir eventos desta relevância e buscar clarificar o conhecimento da antropologia como 

ciência para a população é imprescindível na medida em que opera como uma tentativa de 

construir uma sociedade mais igualitária e justa no que se refere ao respeito às diferenças. E é 

por este caminho que esse trabalho segue. 

 

2.2 ANTROPOLOGIA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS: Funai, Incra, MPF e 

FCP. 

Dentre os participantes da audiência, encontravam-se antropólogos lotados em 

órgãos públicos que, por sua vez, ao se posicionarem no debate, expuseram seus argumentos 

tendo como referência as suas experiências dentro destas instituições. Para melhor 

contextualizar o leitor quanto ao funcionamento destes órgãos, elaboro aqui uma breve 

apresentação de cada um deles, definindo suas atribuições e papel dentro do Estado 

brasileiro.Não se trata de uma etnografia destas instituições, mas sim de algumas 

considerações sobre o contexto de surgimento destas. Não obstante, para entendermos a 

inserção e o surgimento destes órgãos dentro da realidade brasileira, é necessário termos em 

vista o processo de formação sócio econômica do Brasil e os avanços conquistados na 

garantia de direitos de minorias étnicas no sentido de identificarmos as origens da atual 

estrutura social onde estas instituições se situam. 

Para isto, a obra do historiador Caio Prado Jr.é bastante elucidativa na medida em 

queestabelece uma reflexão sobre o papel de colônia de exportação desempenhado pelo Brasil 

durante anos de sua história, e as conseqüências sociais oriundas desse modelo 

econômico.Influenciado pelo materialismo histórico de Marx, Prado acredita que a estrutura 

produtiva implantada no período colonial brasileiro, caracterizada pela presença de grandes 

latifúndios, classe dominante minoritária e escravidão, explica a gênese da opressão de 

determinados grupos étnicos dentro da organização social do Brasil20. Além disso, os 

diferentes ciclos de produção da economia brasileira, tais como os da cana de açúcar, do ouro, 

                                                 
20 PRADO, Caio Jr. Formação do Brasil Contemporâneo. Companhia das Letras, 2001, p.67. 
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da borracha e da pecuáriaexplicitam as migrações étnicas ocorridas neste período de forma 

considerável, o que também estimulou o surgimento de novas identidades étnico-sociais. 

Certamente o modelo econômico adotado pelo Brasil e a sua estrutura latifundiária 

tiveram influência considerável na disposição dos grupos étnicos dentro da sociedade 

brasileira. No entanto, não podemos deixar de considerar também as disputas políticas 

envolvidas na posse de terras e a forma como a diversidade étnica foi tratada pelo governo 

brasileiro na construção de seu Estado-Nação. Se hoje existe uma preocupação em preservar a 

alteridade cultural e suas etnicidades, um século atrás o plano era de inserção e adaptação 

destas comunidades à sociedade civil por meio de um processo de assimilação. Sobre a 

execução da política indigenista no Brasil, Darcy Ribeiro coloca:  

 

Nos primeiros vinte anos de república nada se fez para regulamentar as relações com 

os índios. O extermínio destes não era só praticado, mas defendido e reclamado 

como remédio indispensável à segurança dos que “construíram uma civilização no 

interior do Brasil” (...) A formulação da nova política indigenista coube 

principalmente aos positivistas.(...) O que se impunha era uma obra de proteção aos 

índios, de ação puramente social, destinada a ampará-los em suas necessidades, 

defendê-los do extermínio e resguardá-los contra a opressão. A constatação prática 

da validade desses métodos se deu com a expedição de Rondon. Dentro desta 

orientação foi estabelecido o Serviço de Proteção aos Índios.21 

 

 

 

OServiço de Proteção aos Índios (SPI) foi criado em 1910 com o intuito de assistir 

todos os indígenas do território nacional brasileiro. Por meio deste, empreendeu-se um projeto 

que “previa a transformação dos índios em lavradores, sua completa e pronta 

assimilação”.22Desta forma, foi desencadeada uma política de aculturação do indígena, assim 

como toda a produção econômica desenvolvida em áreas próximas à presença indígena 

passou a ser controlada e regulamentada pelo regimento interno do SPI. Como resultado deste 

empreendimento, houve uma considerável alteração nos modos de vida destas populações na 

medida em que eram estimulados a adotarem hábitos da sociedade “civilizada” e a ampliarem 

o contato com as comunidades rurais que se situavam próximas aos seus territórios. 

Apesar destecomplexo processo de nacionalização do indígena ter perdurado ao 

longo de décadas, em 1967, a “má gestão, falta de recursos e corrupção funcional foram 

alguns dos motivos que levaram à extinção do SPI, dando origem à Fundação Nacional do 

Índio (Funai)”23 Pode-se dizer que, mesmo herdando alguns dos problemas de sua precursora, 

                                                 
21 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil.Companhia das 

Letras, 1996, p. 114-116. 
22 RIBEIRO. Op. Cit., p. 118. 
23 Trecho retirado do site oficial da Funai: http://www.funai.gov.br/index.php/servico-de-protecao-aos-indios-

spi?start=6#(Acesso em: 14 de fevereiro de 2015) 

http://www.funai.gov.br/index.php/servico-de-protecao-aos-indios-spi?start=6
http://www.funai.gov.br/index.php/servico-de-protecao-aos-indios-spi?start=6
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hoje a Funai figura como a principal executora da política indigenista do governo federal. É 

de sua responsabilidade elaborar identificações e demarcações de territórios indígenas, além 

de fiscalizá-lose promover políticas de desenvolvimento ambiental e seguridade social nestas 

áreas. É dever desta instituição prezar pelo respeito às diferenças étnicas e promover o Estado 

pluriétnico.  

Atualmente, cada vez mais indígenas têm tomado a frente nos cenários de luta por 

seus direitos, não só sociais, mas principalmente políticos, onde a questão territorial figura 

como protagonista dos embates. A promulgação da Constituição de 1988 foi um marcona 

história dos direitos indígenas e um considerável avanço político na medida em que o índio 

não mais era visto como uma categoria social transitória fadada à extinção e lhe foi cedido o 

direto a terra como um direito originário, sendo reconhecidos como os primeiros habitantes do 

território que constitui hoje o Brasil. O que inicialmente era um projeto de inserção do índio 

genérico na sociedade brasileira através de um processo de aculturação, hoje figura como 

umapolítica de inclusão através da valorização e reconhecimento das diferenças étnicas e 

culturais.  

A Constituição de 88 também dissertou sobre a emissão de títulos que reconheçam a 

posse das comunidades quilombolas sobre o território que esteja sendo ocupado por estas.  E 

neste mesmo ano, outro avanço instituído foi a criação da FCP – Fundação Cultural Palmares, 

visando a valorização e preservação da cultura afro-brasileira como patrimônio nacional. 

Entre suas atribuições está a emissão da certificação de reconhecimento identitário de 

comunidades quilombolas que busca prover o acesso destasà programas sociais do governo 

federal. Também através desta certificação, estas comunidades podem solicitar junto ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)24a abertura do processo 

administrativo para a regularização de seus territórios, direito este instituído apenas em 2003.  

Atualmente, em todos estes órgãos acima citados encontram-se antropólogos 

compondo o seu corpo de funcionários. Isso demonstra não só o aprimoramento dos estudos 

antropológicos e do caráter político de seus objetos, como também reflete o avanço 

deminorias étnicas na luta pela garantia de direitos e acesso à terra. No entanto, o caminho a 

ser percorrido para que estes direitos se façam valerainda é árduo, considerando as grandes 

disputas territoriais e os interesses políticos que por vezes tentam invisibilizar e até mesmo 

exterminar esta parcela da população em detrimento de avanços econômicos. Há de se 

considerar também o preconceito étnico existente em nossa sociedade, o que contribui para a 

                                                 
24Compete igualmente ao INCRA cuidar do ordenamento fundiário do país, demarcando e titulando terras 

públicas. Além da organização de assentamentos rurais, este órgão também responde pela regulamentação das 

terras ocupadas por comunidades tradicionais. 
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situação de exclusão que muitos destes grupos ainda vivenciam. Infelizmente, este cenário 

ainda não se modificou por completoe o vemos persistir insistentemente quando o assunto 

refere-se a reforma agrária, demarcação territorial e reconhecimento étnico. Darcy Ribeiro 

elucidou algumas das dificuldades existentes durante a vigência do SPI:  

 

Através de toda sua história, o SPI se viu quase sempre só, lutando contra o 

consenso geral para impor a aplicação da lei. Não podiam contar, muita das vezes, 

com o apoio dos governantes, que estavam quase sempre ligados política e 

economicamente aos interesses dos exploradores dos índios.25 

 

 

Não por coincidência, as denúncias apresentadas na reportagem em debate na 

audiência transparecem uma preocupação interessada na produção em grande escala e no 

benefício de empresários envolvidos nestes tipos de empreendimento. Em seu conteúdo, o que 

chama a atenção além da panfletagem anti demarcação de terras indígenas, diz respeito a 

intolerância à produção de laudos antropológicos que por sua vez, figuram como aliados na 

luta pela garantia de direitos indígenas em muitos casos. Em uma tentativa de descredibilizaro 

trabalho do antropólogo, apelam para o questionamento do teor científico da produção 

etnográfica sugerindo um comprometimento ideológico do pesquisador com o seu objeto de 

estudo, fator este que estaria prejudicando os interesses de empresários e produtores, tidos 

como vítimas da “Farra” estabelecida pela antropologia ao atuar na promoção de demarcação 

de terras indígenas e reconhecimento étnico. 

E apesar do possível comprometimento do Estado em busca de melhorias e reparação 

de injustiças através da criação de órgãos que provêem (ou ao menos deveriam) assistência às 

minoras étnicas, não podemos deixar de considerar que o governo é uma entidade composta 

por acordos políticos, onde o desenvolvimento econômico tem prevalecido acima de qualquer 

demanda social. Podemos citar tantos casos de desapropriação territorial em detrimento dos 

“avanços” nacionais, como por exemplo,a construção da Usina de Belo Monte, no Pará. Neste 

caso e em muitos outros, os maiores beneficiados com as megas empreitadas corresponde a 

um setor muito específico da nossa estrutura social, e que há anos é priorizado e favorecido 

dentro das ações do governo e da estrutura do Estado brasileiro: o dos grandes investidores. 

 Para compreendermos a necessidade e importância do trabalho desenvolvido pelas 

instituições governamentais voltadas à assegurar o direito de minorias étnicas, basta 

remetermos a nossa formação nacional e a nossa história como Brasil colonial pra 

relembrarmos a maneira pela qual o indígena e o negro foram alocados dentro da nossa 

estrutura como nação. Sempre encontrados na subalternidade e imaginados de forma 

                                                 
25 RIBEIRO. Op. Cit., p. 117. 
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idealizada através de uma alteridade quase que alegórica, estes grupos buscam o seu lugar de 

direito, o direito de ser respeitado dentro de suas peculiaridades culturais, o direito ao 

território, o acesso às políticas públicas. E não por menos, as ações voltadas para a inclusão 

destas comunidades estão em voga mais do que nunca. A pressão dos movimentos sociais, de 

grupos indígenas e quilombolas, o engajamento de antropólogos e o próprio espaço cedido 

pelo Estado através destas instituições estão em consonância com as demandas internacionais 

de respeito aos direitos humanos e as diferenças étnicas.  

Não obstante, em 1986 o Ministério Público Federal estabeleceu uma parceria com a 

Associação Brasileira de Antropologia para o fornecimento de laudos, reconhecendo a 

adequação e competência do profissional de antropologia para lidar com questões envolvendo 

populações indígenas e comunidades tradicionais. Devido a grande demanda referente à 

processos jurídicos que diziam respeito a estes grupos, no ano seguinte o MPF passou a 

contratar antropólogos para integrar o seu corpo de funcionários e posteriormente foi fundada 

a 6ªCâmara de Coordenação e Revisão,  especializada nestas questões. Segundo Rego: 

 

Para pensar o trabalho desses antropólogos no MPF é preciso, antes de tudo, apontar 

que o espaço de seu exercício ou a importância dele para um uso jurisprudencial 

precisou ser paulatinamente construído. Isto não só para os operadores jurídicos, 

mas também para os próprios antropólogos.26 

 

 

Esta colocação nos convida a pensar nas dificuldades encontradas pela disciplina ao ser 

implantada em um ambiente onde o seu fazer científico ainda era pouco conhecido. 

Inicialmente a antropologia era pensada como um suporte para lidar comas demandas 

relacionadas às causas indígenas. Mas aos poucos, conforme a sua interação dentro dos órgãos 

públicos foi se desenvolvendo, a disciplina foi ganhando espaço para também operar em 

questões referentes não só a minorias étnicas, mas também na sociedade civil como um todo. 

Com relação ao trabalho desenvolvido pelos antropólogos nestas instituições, grande 

parte dele diz respeito à produção de laudos. Em alguns casos eles participam de grupos de 

trabalho constituído por especialistas de diversas áreas que se unem em resposta a uma 

determinada demanda. E aqui, o desafio que surge diz respeito à interação da antropologia 

com outras áreas do conhecimento, relação que muitas vezes é dificultada por uma simples 

divergência na concepção de ciência existente entre as áreas, ou até mesmo pela não aceitação 

do modelo de escrita etnográfica. Não obstante, este aspecto é identificado no teor do debate 
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REGO, André Gondim do. O trabalho do antropólogo no Ministério Público Federal e outras 

considerações sobre a articulação entre Direito e Antropologia. Universidade de Brasília, 2007, p. 98. 
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da audiência e por este motivo será oportunamente discutido no capítulo terceiro deste 

trabalho. 

 

2.3 LIDANDO COM OS DADOS: PESQUISADOR EM PERSPECTIVA 

 

Sabendo que toda produção é relativa e parcial, é válido lembrar que o processo de 

escrita etnográfica supõe uma concepção substancial do real, considerando que esta trata da 

construção de representações na medida em que passa pelo crivo do observador/pesquisador e 

também do próprio objeto de análise. Sobre a abordagem aqui estabelecida, há de se considerar 

que as interpretações feitas por minha pessoa sobre as falas dos meus interlocutores e as 

conseqüentes considerações são fruto de uma formação pessoal a qual fui submetida, assim 

como de um interesse particular pelo objeto deste trabalho. Schutz coloca que: “Toda 

interpretação desse mundo se baseia num estoque de experiências anteriores dele, as nossas 

próprias experiências e aquelas que nos são transmitidas por nossos pais e professores, as quais, 

na forma de ‘conhecimento à mão’, funcionam como um código de referência”27.  

Por este motivo julgo importante analisar a audiência de forma crítica à minha condição 

de ouvinte ao presenciá-la naquele momento, consciente da origem e da especificidade do tipo de 

conhecimento que tenho à mão. É este aspecto que limita e determina as inferências feitas pelo 

pesquisador. Além disso, no momento da audiência, presenciei o então evento não só como 

ouvinte, mas como estagiária da 6ªCCR, o que significa dizer que a maneira pela qual eu 

interpelei as informações fornecidas e debatidas naquele contexto também foi condicionada pelo 

viés institucional por mim interiorizado durante o meu período de vínculo com a PGR. E com 

isso, quero dizer nada mais do que a minha percepção sobre o simbolismo e função do saber 

antropológico na instancia da 6ª CCR como sendo de grande responsabilidade na medida em que 

o Ministério Público figura como órgão último de intermediação nos processos jurídicos. No 

entanto, retorno aos registros deste evento quatro anos após o ocorrido na intenção de analisá-lo 

como um objeto de estudo construído através da problematização do papel da antropologia 

naquele contexto. Nesse sentido, é tambéminteressante observar as colocações de Bourdieu 

quando este trabalha o regimento e a composição de nossas ações. Então, coloca: 

 

os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamentos no espaço 

social. O sentido dos movimentos que conduzem de uma posição à outra, evidentemente 

                                                 
27 SCHUTZ, Alfred. Fenomenologia e relações sociais. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, p. 67. 
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se define na relação objetiva entre o sentido e o valor, no momento considerado, dessas 

posições num espaço orientado.28 

 

 

 

Particularmente, acho este trecho bastante elucidador por trazer a categoria de valor que, a meu 

ver, indica o caráter subjetivo das ações individuais e das concepções produzidas por meio de 

nosso convívio social. Certamente, estranhar o familiar não é uma tarefa simples. Mas no 

momento em que nos propomos a estudar um universo do qual fazemos parte, o exercício de 

auto desconstrução opera como um aparato metodológico para identificarmos do que somos feito 

e conseqüentemente nos conscientizarmos do nosso poder de fala, considerando que os discursos 

aparecem como armas que instituem verdades.  

Não obstante, Caldeira coloca que “O antropólogo contemporâneo (...) se interroga 

sobre os limites da sua capacidade de conhecer o outro, procura expor no texto as suas dúvidas, e 

o caminho que o levou à interpretação, sempre parcial.”29 Este ponto muito diz respeito à ética 

prezada no exercício da antropologia, onde é feita a apropriação de diversas realidades para 

estudo, sem abrir mão do reconhecimento dos limites de apreensão a qual nós, pesquisadores, 

estamos destinados a permanecer devido a nossa condição de sujeitos sociais, pertencente a um 

ethos que nos define e condiciona.  

Para os Comarrof a principal tensão produtiva da etnografia reside na 

impossibilidade de separar o objeto do conhecimento daquele que o observa”30 Não podemos 

ser inocentes no sentido de considerar o pesquisador livre de suas impressões particulares no 

processo de análise dos dados em sua pesquisa. Na verdade, toda produção etnográfica é 

portadora das impressões de seu autor, sendo em vão todo o esforço, por vezes despedido, na 

tentativa de realização de uma descrição imparcial, no sentido estrito do termo. Muitos 

aspectos dessa discussão me remetem às idéias desenvolvidas por Gadamer no que diz 

respeito aos fatores envolvidos no processo de compreensão (interpretação).  

Segundo ele: “A compreensão implica sempre uma pré-compreensão que, por sua 

vez, é prefigurada por uma tradição determinada em que vive o intérprete e que modela os 

seus preconceitos.”31 Isso significa dizer que todas as nossas concepções são condicionadas 

pelos conceitos regentes na estrutura de nosso próprio sistema cultural e apesar dos 

preconceitos existentes em nossa formação, eles são fatores essenciais no processo de 

                                                 
28BOURDIEU, Pierre. A ilusão bibliográfica. In: Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro, FGV, 2006, 

p.190. 
29

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. A presença do autor e a pós-modernidade em antropologia. In: Novos 

Estudos CEBRAP, nº 21, julho de 1988, p. 133. 
30

COMARROF, Jean e John. Etnografia e imaginação histórica.In: Revista Proa, nº02, vol.I, 2010, p.02. 
31HANS-GEORG, Gadamer. O Problema da Consciência Histórica.FRUCHON, Pierre (org.). 2ª Ed. RJ: 

Editora FGV, 2003, p.13. 
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compreensão, uma vez que constituem a orientação prévia de toda nossa capacidade de 

experiência. Por este motivo, é igualmente importante considerar que estamos tratando de 

problemas estruturais da organização social brasileira, tais como a concentração fundiária nas 

mãos de poucos e a cultura racialista discriminatória. Tudo isso se atrela as dificuldades 

encontradas pela antropologia e por antropólogos em suas imersões neste campo de disputas 

políticas e econômicas ao tentar intermediar interesses divergentes sobre um território 

comum.  

 Considerando o contexto da audiência, o que pude perceber foi a presença de várias 

realidades com suas respectivas sensibilidades e uma extrema dificuldade dos participantes 

dialogarem entre si no que tange a apreensão dos lugares de fala, do universo por trás de cada 

argumentação apresentada. Figurando como ouvinte naquele momento, tal pretensão 

compreensiva se apresentou distante para mim, uma vez que o contato que tive com os meus 

interlocutores se restringiu ao momento da audiência. No entanto, isso não me impediu de 

estabelecer interpretações fundadas no posicionamento dos sujeitos e na interação estabelecida 

entre eles perante as acusações debatidas e sobre o poder de fala dado a cada um deles na 

situação em questão, considerando a eficácia e a conjuntura de seus discursos. 

 Em outra medida, Bourdieu coloca que “grupos que diferem na sua história podem 

reagir de forma muito diferente perante situações muito similares, conferindo um sentido vivido 

muito diverso a comportamentos idênticos, identicamente impostos pela situação objetiva.”32 E 

aqui eu transfiro a reflexão sobre “lugar de fala” do pesquisador para os meus interlocutores, 

especialmente quando me detenho a analisar as diferentes possibilidades de percepção de uma 

mesma categoria. Além disso, acredito que uma análise da audiência como evento33, nos termos 

de Peirano, se faz apropriada em minha proposta de campo analítico, uma vez que ao lidar com 

falas produzidas nesta situação da audiência em específico, o contexto requer uma observação do 

direcionamento destes discursos e da maneira pela qual foram pronunciados eelaborados visando 

atingiruma eficácia como atos sociais que possuem uma finalidade. 

 Ao mesmo tempo, não deixo de considerar a colocação dos Comarrof que diz que “a 

etnografia trata-se de um modo historicamente situado de compreensão de contextos 

historicamente situados, cada um com seus próprios tipos de sujeitos, subjetividades, objetos e 

objetividades.”34 Esta colocação me remete a outro aspecto desenvolvido por Gadamer que, a 

meu ver, foi de grande contribuição para o método antropológico em geral. Este diz respeito aos 
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BOURDIEU apud WACQUANT. Seguindo Pierre Bourdieu no campo. In: Revista de Sociologia Política, 

Curitiba, 26, jun. 2006, p. 18. 
33 Sobre o assunto, ver Capítulo II deste trabalho. 
34COMAROFF.Op. Cit, p.12 
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benefícios decorrentes da tomada de consciência histórica (plena consciência da historicidade de 

todo presente e da relatividade de toda opinião). Segundo ele, através dessa consciência o 

indivíduo se encontra apto a alcançar, de certa forma, a perspectiva do outro, fator esse que lhe 

permite transcender os limites de sua tradição e ampliar os seus horizontes de entendimento. 

Com isso, as verdades que eram tradicionalmente aceitas passam a serem postas em evidência e 

a serem relativizadas com o intuito de serem compreendidas a partir do seu contexto de origem35.  

 Por este motivo chamo constantemente a atenção para o contexto político do objeto em 

análise, neste caso, a audiência, a produção discursiva de seus participantes, o conteúdo da 

reportagem em debate, assim como os atores referidos por esta. Não poderia deixar de pensar 

sobre isso ao dissertar sobre omeu processo de escrita etnográfica, assim como sobre minha 

inserção em campo e reação pós campo, diante dos meus dados de pesquisa. Como disse Tzvetan 

Todorov: “Quando se ignora a si próprio jamais se chega a conhecer os outros; conhecer o outro 

e a si mesmo é uma e apenas uma única coisa.”36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35HANS-GEORG.Op. Cit, p.22. 
36

TODOROV, Tzvetan. Nós e os Outros: A Reflexão Francesa sobre a Diversidade Humana. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1993, p.83. 
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3. CAPÍTULO II – APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA: CURSOS E 

PERCURSOS DISCURSIVOS 

 

3.1 ESTRUTURAÇÃO DA ANÁLISE ETNOGRÁFICA 

 

Antes de descrever a minha experiência em campo, é necessário clarificar algumas 

categorias analíticas que selecionei para tratar o meu objeto. Embora o meu interesse esteja 

prioritariamente voltado para a análise do conteúdo elaborado nos discursos tecidos ao longo 

do debate, o momento da audiência é aqui colocado como um evento. Sendo assim, é 

fundamental considerar a colocação de Peirano que diz: “Eventos em geral são por princípio 

mais vulneráveis ao acaso e ao imponderável, mas não totalmente desprovidos de estrutura e 

propósito se o olhar do observador foi previamente treinado nos rituais.”37 Partindo deste 

princípio, há de se identificar a intencionalidade da audiência e a maneira pela qual os 

participantes desta se colocaram e se posicionaram ao longo do debate, uma vez que aspectos 

como a postura de meus interlocutores, direcionamento e entonações das falas também 

figuram como condicionantes do efeito de seus discursos e do alcance de suas intenções ao 

produzirem seus argumentos. Este tipo de perspectiva é interessante na medida em que 

possibilita a compreensão discursiva como um ato, uma ação social. Segundo Peirano: 

 

Quer a comunicação se faça por intermédio de palavras ou de atos, ela difere quanto 

ao meio, mas não minimiza o objetivo da ação nem sua eficácia. A linguagem é 

parte da cultura, também é possível agir e fazer pelo uso de palavras. Em outros 

termos, a fala é um ato de sociedade tanto quanto o ritual.38 

 

 

 

Considerando este aspecto, retorno ao momento da audiência de forma distinta à 

realizada no primeiro momento, quando na realização desta. Aqui a minha postura de 

pesquisadora aciona uma abordagem (olhar) que requer rigor científico, afinal, o fazer 

antropológico é oriundo de uma ciência e como tal possui suas técnicas, instrumentos e 

procedimentos próprios de análise. Neste sentido é que exercito o “olhar treinado” 

comentando por Peirano, na medida em que visto por esta lente condicionada 

estrategicamente a identificar as características do evento em análise, este passa a ser 

entendido como um ritual na medida em que possui uma ordenação interna própria e se 
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PEIRANO, Mariza.(org.) O Dito e o Feito: ensaios de antropologia dos rituais. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002, 

p.8 
38 PEIRANO. Op. Cit, p. 09. 
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desenvolve conforme as intencionalidades das falas de seus integrantes. Tendo isto em vista, 

vamos adiante com a descrição do campo. 

Sendo de interesse público a realização de um esclarecimento sobre o assunto 

abordado na matéria publicada pela revista Veja no que diz respeito a demarcação de terras e 

reconhecimento étnico, o deputado Paulo Pimenta solicitou uma audiência na Comissão de 

Legislação Participativa39 no intuito de ceder um espaço para que parlamentares e a sociedade 

de uma maneira geral, se integrassem do trabalho pericial realizado pelos antropólogos e dos 

parâmetros éticos e técnicos utilizados pela antropologia na produção destes, pois só assim, 

segundo ele, seria possível uma atuação conjunta e qualificada em prol da defesa dos direitos 

de populações indígenas e quilombolas. Em suas palavras: 

 

Tendo-se o Estado como agente promotor e organizador da democracia e dos 

direitos fundamentais de todos os cidadãos, evidencia-se que a questão indígena e 

quilombola – de grande complexidade histórica e social – exigem permanente 

reflexão e ação por parte dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Desta 

forma, o presente requerimento visa realizar uma audiência pública na Comissão de 

Legislação Participativa, quando representantes das populações envolvidas, 

profissionais da antropologia e representante do Ministério Público Federal possam 

fornecer elementos para que os parlamentares e o conjunto da sociedade avaliem e 

atuem de maneira mais efetiva nas seguintes questões: na defesa do direito ao 

território das populações indígenas e quilombolas – direito humano fundamental, 

garantido na constituição e nas declarações internacionais das quais o Brasil é 

signatário – que se traduz no dever do Estado de executar políticas de demarcação 

de terras; na definição das responsabilidades para a prevenção e administração dos 

conflitos fundiários oriundos das políticas de demarcação de terras; no debate sobre 

as perícias antropológicas nos processos de demarcação de terras, observando quais 

os critérios científicos, éticos e processuais utilizados pelos profissionais que atuam 

em perícias e quais os casos previstos em lei onde tal trabalho pericial é desejável 

e/ou imprescindível.40 

 

 

 

Voltando-se para este fim, a audiência teve início às duas horas e quarenta minutos 

do dia nove de junho de 2010, em um dos plenários do Senado Federal. No interior do 

plenário havia uma mesa principal, situada em uma espécie de palanque, onde se sentaram os 

convidados de honra. Eram eles o Subprocurador-Geral da República Aurélio Rios; o 

Coordenador Executivo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas – Conaq, Ronaldo dos Santos; o presidente da Associação Brasileira de 

                                                 
39Segundo a explanação contida no site da Câmara dos Deputados: “A Comissão de Legislação 

Participativa(CLP) da Câmara dos Deputados foi criada em 2001 com o objetivo de facilitar a participação da 

sociedade no processo de elaboração legislativa. Através da CLP, a sociedade, por meio de qualquer entidade 

civil organizada, ONGs, sindicatos, associações, órgãos de classe, apresenta à Câmara dos Deputados suas 

sugestões legislativas.” Texto disponível em: (Acesso em 30 de agosto de 2014) 

 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/conheca-a-comissao 
40 PIMENTA. Op. Cit, p.2 

http://www2.camara.leg.br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei
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Antropologia – ABA, Carlos Caroso; e o representante da Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil – APIB, Mauro de Barros Terena. 

De frente a esta mesa encontravam-se umas seis fileiras de cadeiras associadas a 

balcões que comportavam microfones para que o público presente dirigisse a palavra quando 

na intenção de participar do debate. Embora a divulgação da realização desta audiência tenha 

sido feita por meios restritos (site da câmara dos deputados e emails direcionados aos órgãos 

do Estado – ministérios, universidades, tribunais, procuradorias), o ambiente estava cheio, 

mas não necessariamente com muitas pessoas. O espaço físico do plenário era relativamente 

pequeno, onde estimo ter comportado na ocasião por volta de oitenta pessoas.  

Dentre os presentes encontravam-se antropólogos, professores universitários, 

estudantes, políticos e jornalistas. Parte deles acompanhou de pé o desenrolar das quatro horas 

de audiência, tendo em vista que não havia cadeiras para todos. É importante dizer que 

naquele mesmo dia e horário, em plenários vizinhos, estava havendo outras audiências e o 

fluxo de pessoas transitando entre elas era considerável. O entrae sai de pessoas no plenário 

durante a audiência era constante, tanto por parte do público como dos parlamentares.E assim, 

conforme alguns lugares iam vagando, novos ouvintes ocupavam as cadeiras destinadas ao 

público interessado em participar do debate. Eu, inclusive, estava em uma destas cadeiras.  

Cheguei ao local nos 15 minutos que antecederam o início do debate, e pude escolher 

com bastante opção o lugar a me sentar. Estava portando o meu crachá de estagiária do 

Ministério Público Federal, a despeito de ser também estudante de antropologia da 

Universidade de Brasília. Na verdade, logo na entrada do plenário havia uma mesa com 

algumas folhas para que os participantes se identificassem escrevendo os seus nomes, RG, 

email e nome da instituição com a qual possuísse algum vínculo. Através deste registro os 

presentes eram identificados e se caso fosse de seus interesses, seriam informados por email 

sobre a realização de futuras audiências. Também na entrada estava sendo entregue ao público 

uma pasta que continha uma cópia da reportagem da revista Veja que estava em debate, do 

requerimento da audiência, assim como das notas oficiais lançadas em resposta ao conteúdo 

da matéria publicada para que os participantes se integrassem da discussão a ser realizada 

naquela ocasião. Pelo mesmo motivo, também disponibilizoparte deste material na sessão de 

anexos deste trabalho para que o leitor se inteire com maior clareza do teor da audiência e das 

repercussões da reportagem, considerando o caráter público desta documentação e da 

importância das informações nela contidas. 

A primeira parte da audiência foi expositiva, onde os convidados da mesa colocaram 

suas impressões sobre o tema em questão (argumentos apresentados na matéria A Farra da 
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Antropologia Oportunista), na ordem em que foram aqui apresentados. Cada um deles teve 

direito a 15 minutos de exposição oral, não podendo ser interrompido ao longo de suas falas. 

Em seus discursos, todos eles fizeram referencia direta ao conteúdo da revista em tom de 

reprovação e desgosto. O mesmo não aconteceu ao ser aberto o debate ao público.  

Dentre os debatedores, pronunciaram-se respectivamente: o deputado do partido 

Democratas, Luiz Carlos Setim; a deputada do Partido Socialista Brasileiro, Luiza Erundina; 

o antropólogo Edward Luz; o professor da Universidade de Brasília, Sérgio Sauer; o professor 

titular de antropologia da Universidade de Brasília e presidente da Comissão de Ética da 

Associação Brasileira de Antropologia, Gustavo Lins Ribeiro; a antropóloga e funcionária da 

Fundação Cultural Palmares, Mariana Balen Fernandes; o deputado do Partido Popular 

Socialista, Nelson Proença; a antropóloga funcionária da Funai, Renata Otto Diniz; o 

deputado do Partido dos Trabalhadores, Luiz Alberto; o antropólogo Gustavo Augusto; o 

Coordenador-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas do Incra, Flávio Assis; e a 

estudante de graduação em antropologia da Universidade de Brasília, Bruna Seixas. 

Antropólogos, representantes indígenas e quilombolas assim como representantes de 

instituições especializadas em lidar com questões de reconhecimento étnico e demarcação de 

terras, estavamtodos presentes. As referências com as quais foram aqui apresentados 

correspondemas mesmas utilizadas para se identificarem no contexto da audiência. O que 

chama a atenção é o fato de não ter havido sequer um representante que respondesse pela 

revista Veja ou pelas informações reportadas na referida matéria. Ou pelo menos, se esteve 

presente não se identificou para o público nem se pronunciou em momento algum. A 

impressão passada era de que a maioria dos presentes na audiência eram pessoas preocupadas 

em clarificar os equívocos e apontar a falsidade das acusações publicadas pela revista, mas em 

contra partida não havia ninguém para defender efetivamente as informações divulgadas. Isto 

não significa que não houveram controvérsias entre as opiniões apresentadas. 

De fato, a audiência consistiu em um espaço para debate e apresentação de 

esclarecimentos sobre as argumentações contidas na reportagem publicada pela revista Veja. 

Neste sentido, a ocasião permitiu elucidar do que se trata a antropologia na mesma medida em 

que esta foi questionada ao longo do debate. Por este motivo me detenho a analisar o 

conteúdo discutido na audiência, porém, sempre considerando os argumentos elaborados pela 

matéria em questão, uma vez que a primeira se desenvolveu em decorrência da segunda e 

conseqüentemente esta é parte integrante daquela. 

Trata-se de uma análise voltada para o conteúdo dos argumentos apresentados 

durante a audiência, da maneira pela qual eles foram estrategicamente formulados, colocados 
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e direcionados. Sendo assim, a audiência se apresenta como um palco onde os discursos 

foram encenados e a Revista, por sua vez, como o meio inspirador da formulação das 

colocações estabelecidas ao longo do debate aqui em perspectiva. Como estratégia analítica, 

dividi a audiência em dois momentos: o primeiro diz respeito a parte expositiva, onde os 

convidados de honra fizeram suas considerações sobre a pauta em questão e o evento em si. O 

segundo momento é onde exponho as falas do público, após a abertura do debate, decorrido 

imediatamente em seguida a exposição inicial dos convidados. 

Na primeira parte, sigo prioritariamente a ordem de apresentação das falas decorrida 

na audiência. Já no segundo momento, no instante do debate, por uma questão de organização 

textual da minha escrita, exponho os discursos conforme eles estabelecem um diálogo entre si, 

na intenção de facilitar a compreensão do leitor e o desenvolvimento de minhas colocações 

sobre o conteúdo apresentado. Darei uma atenção especial para o direcionamento das 

categorias apresentadas em cada um dos pronunciamentos. Irei dialogando oportunamente 

com os conteúdos apresentados a fim de estimular a reflexão proposta inicialmente, no 

sentido de pensar o papel da antropologia no contexto debatido na audiência na medida em 

que problematiza a aplicação deste conhecimento em demandas reais da realidade brasileira, 

tais como o reconhecimento étnico e a demarcação de terras indígenas. 

Não obstante, gostaria de registrar que os trechos selecionados para exposição foram 

eleitos através de um critério estratégico para desenvolvimento da discussão proposta neste 

trabalho. Neste sentido, a fala de Freitassobre a postura do cientista elucida esta minha 

observação:  

 

O cientista isola uma fatia da vida social segundo seus interesses e os “fatos” 

aparecem com laços objetivos e importância relacional. (...) Ele não é um ser, mas 

um cruzamento de possibilidades, de opções metodológicas do observador, assim 

como acontece em qualquer outro tipo de saber, inerente às relações sociais.41 

 

 

Sendo assim, passaremos adiante com a apresentação das falas e a problematização do 

conteúdo discursivo apresentado pelos participantes na audiência. 

 

 

 

 

 

                                                 
41 FREITAS, Nilson Almínio de. O índio, o “oportunista” e o estar no Brasil: Tensões, interesses e análise 

sobre a identidade na mídia e a profissão de antropólogo. In: Revista de Ciências Sociais, nº1, Fortaleza: UFC, 

2012, p. 112. 
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3.2 AUDIÊNCIA PARTE I: EXPOSIÇÃO DOS CONVIDADOS DE HONRA 

 

Logo no início, minutos antes do começo das exposições dos convidados, o 

presidente da mesa, deputado Roberto Britto, introduziu a sua fala explicando do que se trata 

a Comissão de Legislação Participativa. Segundo ele, esta corresponde ao “elo que une a 

sociedade organizada e o Congresso Nacional”. O deputado acredita que o momento da 

audiência diz respeito a um “espaço para que os Parlamentares ea sociedade possam debater e 

construir caminhos para avançar na efetivação dosdireitos desses grupos sociais”, fazendo 

referência as comunidades indígenas e quilombolas vítimas das acusações feitas pela revista. 

Disse ainda que seria uma oportunidade para ouvirmos o lado que a revista não considerou, o 

dos antropólogos. Visão semelhante foi expressa pelo deputado Paulo Pimenta42, ao solicitar a 

realização da audiência. O deputado Britto também contextualizou a situação dos povos 

indígenas e quilombolas, alvos da reportagem da Veja. Em suas palavras: 

 

Resgatando uma dívida histórica, os Constituintes promoveram, na Carta de 1988, o 

reconhecimento dos direitos dos indígenas e dos quilombolas às suas terras. Entretanto, 

o exercício desse direito tem sido sonegado pela lentidão do processo de demarcação 

das suas terras, condição fundamental para a sua sobrevivência econômica, social e 

cultural. Decorridos mais de 20 anos da promulgação da Constituição, além das mais 

diversas dificuldades enfrentadas, indígenas e quilombolas ainda são alvo de 

preconceitos. A reportagem recentemente publicada na revista Veja será por nós 

discutida hoje. (informação verbal) 43 

 

 

 

Diria que a colocação do deputado serviu como um aporte para contextualizar os ouvintes sobre 

a atual situação que estas comunidades vêm enfrentando, aproveitando para frisar que se trata de 

um assunto referente a direitos garantidos por lei, mas que mesmo assim estes ainda encontram 

dificuldades em sua execução. 

Dado este embasamento, a palavra foi passada para o Subprocurador Geral da 

República, Aurélio Rios. Este, por sua vez, foi objetivo ao fazer referência a matéria e defendeu 

o trabalho realizado por antropólogos junto ao Estado. A propósito, vale lembrar que o 

Subprocurador possui familiaridade com estas questões, considerando que naquela época atuava 

junto à 6ªCCR no Ministério Público Federal. Sobre a publicação em pauta, ele coloca: 

 

(...) A questão posta não é de hoje. Não é a primeira vez que essa revista, em particular, 

vem com uma campanha sistemática que visa, sem nenhum subterfúgio, diminuir a 

                                                 
42 Sua fala pode ser conferida nas páginas 11 e 26 deste trabalho. 
43 BRITTO, Roberto. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
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importância dos laudos antropológicos para definição da etnicidade, sejade 

comunidades indígenas, seja dos remanescentes de quilombos. O propósitoainda é mais 

claro quando se sabe que não há outro critério que possa identificar odireito de um povo 

ou um território que não os critérios antropológicos. Então, a partir do momento em que 

se faz uma campanha em que sedesconsidera ou diminui a importância desses laudos ou 

das períciasantropológicas, isso termina por aniquilar o próprio direito. (informação 

verbal) 44 

 

 

 

Considerando a colocação do subprocurador, gostaria de chamar a atenção para um 

trecho em específico que soou preocupante. Ele afirma a existência de uma “campanha 

sistemática que visa, sem nenhum subterfúgio, diminuir a importância dos laudos antropológicos 

para definição da etnicidade, seja de comunidades indígenas, seja dos remanescentes de 

quilombos.” De que há forças contrárias ao avanço dos direitos destes grupos em específico, já 

sabemos. Afinal, o reconhecimento étnico e a garantia de direitos se relacionam diretamente com 

a divisão fundiária do país, campo de grandes disputas de interesses políticos e econômicos. No 

entanto, quando se pensa em uma campanha, a coisa se sistematiza e se agrava, configurando o 

cenário de uma guerra. Como apontado no capítulo I deste trabalho, aspecto semelhante foi 

apresentado por João Pacheco de Oliveira em sua nota sobre a referida matéria, no que diz 

respeito à insistência da revista em descredibilizar o fazer antropológico constituído nos laudos . 

A gravidade deste tipo de acusação não consiste apenas em uma negação da cidadania 

destas minorias étnicas, mas também em uma tentativa de afastamento da perícia antropológica 

do cenário do Estado, uma vez que este tipo de conhecimento aplicado as demandas reais destas 

populações as beneficiam e vai contra os interesses de um outro grupo que aparece representado 

pela Revista. Quanto ao reconhecimento de territórios e divisão fundiária a revista sugere: 

 

A parcela do Brasil destinada à preservação do ambiente, comunidades indígenas, 

quilombolas e reforma agrária já beira 90% do território. Nos próximos anos, esse 

número deve subir ainda mais, porque o governo pretende demarcar mais 334 reservas 

ambientais, 232 indígenas, 948 quilombos e fornecer 50.000 mil lotes para a reforma 

agrária. A agricultura e as demais atividades econômicas terão apenas 8% de área para 

se desenvolver.45 

 

 

 

Segundo as informações do Subprocurador, esses dados não procedem, considerando que o 

processo de demarcação e reconhecimento de territórios ainda está muito aquém do desejado. 

Mesmo assim, a resistência contra esta medida já é grande por parte da parcela dos grandes 

produtores, desenhada pela Veja como “desfavorecida e prejudicada.” Em sua fala na audiência: 

                                                 
44RIOS, Aurélio. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
45COUTINHO L., PAULIN I., MEDEIROS J. A Farra da Antropologia Oportunista. In: Veja, Edição 2163, 

maio de 2010, p. 5. 
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Ao contrário do que se tem dito, esse processo de reconhecimento de territórios 

quilombolas está atrasado e é cronicamente deficitário. O número de áreas é muito 

menor do que se deseja, pelo menos dentro daquelas que já estão hoje identificadas pela 

própria Fundação Palmares. Ou seja, ainda não identificamos um décimo dessas áreas e 

já começa a haver rumores e tambores, não dos remanescentes de quilombos, mas em 

outras instituições que venham a rufar contra a idéia de implementação de uma 

Constituição num Estado pluriétnico, em que não há uma maioria consolidada, mas se 

tem o respeito à maioria sem que haja o desrespeito, o menoscabo pelas minorias 

existentes no País. A questão dos quilombolas e das populações indígenas diz respeito à 

própria identidade do País. Essa não é uma questão simples (informação verbal).46 

 

 

 

De fato, não é simples. O assunto de uma identidade étnica atrelada a uma identidade 

nacional perpassa esquemas de poder e estratégias políticas de reconhecimento. São muitos os 

aspectos a serem considerados nos processos de identificação de grupos étnicos, que vão desde 

um levantamento histórico conjuntural até o auto reconhecimento da comunidade. No que tange 

o estabelecimento de uma compreensão da resistência constituída por parte da parcela 

desfavorável ao processo de demarcação de território, além da própria disputa territorial em si, 

há de se considerar o simbolismo, a significação e o efeito de grupos minoritários, 

historicamente excluídos e subalternizados na estrutura social brasileira, ganhando espaço e vez 

no processo de garantia de direitos de forma efetiva, saindo da Constituição para operar na 

prática.  

 Estamos falando da reconfiguração de um cenário social e espacial configurado 

injustamente e reproduzido por séculos, onde um branco, um negro e um indígena passam a 

figurar dentro de um mesmo patamar perante a lei. Sim, trata-se de uma disputa política por 

reconhecimento étnico racial, por igual acesso aos serviços básicos providos pelo Estado, tais 

como educação, saúde e moradia, acesso à terra; e também é uma luta por respeito étnico e 

cultural,contra os preconceitos, antes de tudo. No entanto, a revista demonstra desconhecer estes 

outros aspectos envolvidos em um processo de reconhecimento e demanda territorial e o 

simplifica de forma irônica em um trecho de sua matéria: 

 

Pelas leis atuais, uma comunidade depende apenas de duas coisas para ser considerada 

indígena ou quilombola: uma declaração de seus integrantes e um laudo antropológico. 

A maioria desses laudos é elaborada sem nenhum rigor científico e com claro teor 

ideológico de uma esquerda que ainda insiste em extinguir o capitalismo, imobilizando 

terras para a produção.47 

 

 

Sobre tais afirmações, me pergunto se ser de esquerda corresponde a ir de encontro aos 

interesses de uma elite produtora ou simplesmente ser favorável a garantia de direitos das 

                                                 
46RIOS. Loc. Cit., s. p. 
47COUTINHO L., PAULIN I., MEDEIROS J. Op. Cit, p. 02. 
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populações indígenas e quilombolas historicamente desfavorecidas. Possivelmente os dois. Em 

resposta, o Subprocurador coloca: 

 

(...) não negamos que o único critério para reconhecimento de um grupo ético é o do 

auto reconhecimento. Não consigo compreender qualquer outro critério geográfico, 

biológico que pudesse sobrepor-se a isso. Daí a importância fundamental dos laudos 

antropológicos. E esses laudos ou essas perícias antropológicas devem ser prestigiados. 

Eventualmente, se houver alguma acusação de abuso por parte de antropólogo ou de 

desvio, ela deverá ser feita no caso concreto. O que não se admite é uma acusação 

genérica. (...) O que parece inadmissível para o Ministério Público é a acusação 

genérica deque os antropólogos estariam a inchar essas terras ou a criar espaços 

territoriais artificiais com o único propósito de criar constrangimentos ao Governo e 

prejuízo ao agronegócio (informação verbal).48 

 

 

De fato, nenhuma das acusações levantadas pela revista foi comprovada ou 

demonstradaevidências de fraude na produção de laudos antropológicos, como sugeria a Veja em 

sua matéria. Este aspecto foi bastante questionado ao longo do debate, uma vez que naquele 

momento estava sendo discutidos argumentações que colocavam em dúvida o trabalho 

antropológico e a autenticidade identitária de populações indígenas e quilombolas, sem que 

sequer essas afirmações, propulsoras do debate tivessem sido comprovadas. De qualquer forma, 

estava sendo um evento oportuno para a apresentação das técnicas e premissas usadas pela 

antropologia e em sua aplicação. 

Em seguida, no ordenamento da audiência, o direito de fala foi concedido ao presidente 

da ABA, Carlos Caroso. Em sua fala, o antropólogo assinalou a postura da Veja em atacar o 

trabalho dos antropólogos com freqüência e devido a isto, voltou a sua fala para clarificar do que 

se trata a antropologia e o papel dos antropólogos como profissionais qualificados. Uma parte em 

especial, me chamou muito atenção e aqui a transcrevo: 

 

O papel dos antropólogos é fundamentalmente o de ser mediador entre oEstado e 

esses grupos, para que possam de fato ser reconhecidos, para que oEstado possa lhes 

dar condições de sobrevivência por meio do direito à terra, meiode vida, sejam esses 

grupos indígenas, sejam quilombolas(informação verbal).49 

 

 

Sobre esta colocação, deve-se considerar que hoje o papel da antropologia como mediadora tem 

sido revisto, no sentido de que cada vez mais as comunidades indígenas e grupos tradicionais 

clamam por espaços onde estes tenham voz própria, dispensando qualquer tentativa de mediação. 

Na verdade, esta mediação tem sido reconfigurada na medida em que deixa de operar como 

                                                 
48RIOS. Loc. Cit., s. p. 
49CAROSO, Carlos. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
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“porta-voz” e passa a funcionar como um instrumento na luta pela garantia de direitos 

constitucionais atravésda autoridade experiencial e metodológica da disciplina em campo. 

 Não obstante, presenciei reuniões no Ministério Público Federal onde esteve presente 

um número significativo de representantes de uma mesma comunidade, em encontros com 

Procuradores Gerais da República. Nestas ocasiões, os antropólogos figuravam como captadores 

de informações e sintetizadores analíticos do que foi discutido. Neste caso, o que era esperado 

deles dizia respeito à produção de um relatório científico, onde o conhecimento antropológico 

oferecia um respaldo ao que havia sido colocado pelo grupo em questão. 

 Geralmente o parecer antropológico vinha sempre acompanhado de outras análises 

oriundas de campos distintos do conhecimento, tais como o geográfico, estatístico, econômico, a 

depender da região onde os grupos se alocavam e do tipo de demanda que estavam lidando. Nos 

processos eram arquivadas todas estas informações para serem submetidas às considerações de 

âmbito jurídico. Nos casos tidos como encerrados, estes processos eram enviados para serem 

revisados pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. Na leitura de muitos deles, percebia uma 

fragmentação das informações e um isolamento das perspectivas que era deficiente para o 

entendimento das problemáticas em análise.  

 Como estudante de antropologia, tinha total consciência da capacidade da antropologia 

em realizar um relato completo e sucinto sobre aspectos vários das comunidades envolvidas nos 

processos. No entanto, um dos fatores que a impedia era a não aceitação do formato da escrita 

etnográfica naquele meio, na medida em que aspectos geralmente envolvidos na análise 

antropológica de uma comunidade, tais como o entendimento das percepções nativas dentro da 

cosmologia e racionalidade próprias do objeto em questão, eram tidas como informações 

irrelevantes ou desnecessárias para tratar de assuntos de ordem prática, tais como direito a terras 

e acesso à recursos naturais. Este aspecto também representava a dificuldade da disciplina em se 

fazer entendida pelas demais áreas com quem estava (ou ao menos era suposto) dialogando. 

 Bem, seguindo adiante na audiência, a fala foi dirigida ao coordenador da Coordenação 

Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), Ronaldo dos 

Santos, e ao representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Mauro Terena, 

respectivamente. Em ambos os discursos, o cenário foi de luta política e resistência gerida por 

seus grupos ao longo da História do Brasil. A preocupação de suas falas estava voltada para a 

defesa do posicionamento político de suas comunidades e etnias, no intuito de rebater a ironia e 

descaso apresentado na reportagem com relação à garantia de direitos das populações indígenas e 

quilombolas em geral. Em suas palavras: 
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Nossa luta nunca foi fácil. Nós nunca fizemos parte do projeto político deste País. 

Fomos seqüestrados da nossa terra e chegamos aqui para ser mão de obra escrava e 

construir tudo o que hoje está sendo desfrutado e dominado por pequenos grupos. Em 

dado momento, quando houve uma tal abolição, nós simplesmente deixamos de existir, 

nós sumimos do mapa. Tanto que, se formos analisar vários documentos do período 

anterior à República, veremos que fomos citados, porque os quilombos eram os grupos 

marginais perseguidos pela Colônia, pelo império. Desde a República, desaparecemos 

dos documentos, da pauta. Fomos sendo invisibilizados, mortos, massacrados, até que 

perto da promulgação da nova Constituição nós reaparecemos, claro que em 

conseqüência da luta do nosso povo quilombola, do nosso povo negro, que estava fora 

desse espaço dos quilombos, e da luta de parceiros que, sensíveis a nossa causa, 

conseguiram bancar essa discussão. E agora aparecemos não mais como sujeitos 

marginais, mas como sujeitos de direito(informação verbal).50 

 

 

 

Falar hoje do direito territorial indígena, seguidamente quilombola, é, parafraseando 

o antropólogo mexicano BonfilBatalla, entranhar na história do Brasil profundo, a 

história dos povos indígenas do Brasil, dos primeiros e mais cidadãos deste País, 

que, antes da chegada dos invasores e da arrogância, mentalidade eatitude 

preconceituosa, discriminatória e racista de seus descendentes, estavam aqui há pelo 

menos mais de 40 mil anos. Os povos indígenas, de mais de 5 milhões que eram à 

época da invasão portuguesa, hoje, no máximo, chegam a 1 milhão de pessoas, 

distribuídos em mais de 230 povos indígenas, falando 180 línguas diferentes. Parece 

que a sociedade brasileira desconhece a riqueza dessa diversidade que o Brasil tem. 

As classes hegemônicas, isto é, os herdeiros do mercantilismo, da colonização e do 

projeto civilizatório ocidental, desenvolvimentista, etnocida, genocida e ecocida, ou 

seja, depredadores da mãe natureza continuam famintos da acumulação do lucro e 

do dito progresso ou desenvolvimento a qualquer custo, desrespeitando o direito 

originário de um povo, a identidade de um povo. (...) As experiências, a memória 

coletiva dos povos indígenas e — por que não? — dos quilombolas são reservas 

políticas e culturais que restam à humanidade para questionar e resistir ao avanço 

desse modelo depredador e destruidor da vida. No entanto, a sobrevivência desses 

povos e comunidades está sendo ameaçada pelo processo de assalto às terras 

indígenas, dos quilombolas ecomunidades tradicionais.(informação verbal).51 

 

 

 

Além do nítido drama vivenciado por estas populações e da explicitada luta política, o que 

gostaria de destacar nestas construções discursivas diz respeito à apropriação feita, por ambos, de 

um determinado passado de forma a resignificar o presente vivido por seus grupos e 

conseqüentemente criando um argumento identitário que lhes provê referencia dentro do cenário 

de disputas que se encontram inseridos. Sobre o procedimento de reapropriação do passado e 

construção de memória, Diehl coloca: 

 

O espaço da experiência produz, sob a ação do tempo, as possibilidades de sistematizar 

os fragmentos do passado (as lembranças) em memória. Esse processo somente é 

possível na medida em que existe consciência da experiência presente (do estar aí). 

Entretanto, o processo de conscientização da experiência presente, através da 

rememorização, configura-se como ponto chave da contemporaneidade daquilo que 

podemos chamar de identidade. O ato de rememorar produz sentido e significação 

                                                 
50 SANTOS, Loc.cit., s. p. 
51 TERENA, Mauro. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
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através da ressubjetivação do sujeito e a repoetização do passado, produzindo uma nova 

estética do passado.52 

 

 

 

A importância de se compreender este aspecto reside não só na elucidação da 

construção discursiva, mas na inteligibilidade do processo de formação identitária e de 

identificação do sujeito como determinado ente social. Esta característica também é fator 

constituinte do conhecimento antropológico quando este é acionado no tratamento de questões 

relacionadas a reconhecimento étnico e cultural. Inclusive, é um ponto crucial para o 

entendimento da realidade dos considerados quilombolas, que a despeito do argumento de 

negação da sua existência na contemporaneidade por parte do senso comum, encontra a sua 

veracidade através da sistematização de sua experiência de vida associada à apropriação de um 

passado histórico tão recente quanto se possa imaginar. Desta forma, encerro aqui a exibição da 

parte expositiva da audiência para dar início à apresentação do debate, quando aberto à 

participação do público.  

 

3.3 AUDIÊNCIA PARTE II: ABERTURA DO DEBATE 

 

Após as falas dos expositores, o presidente da mesa, deputado Roberto Britto, deu 

início ao debate. Cada participante que tivesse interesse em registrar suas colocações deveria 

fornecer o nome para dois assistentes que estavam a postos para organizar a participação do 

público no debate. A cada indivíduo foi concedido o tempo de três minutos para que 

expusessem seus argumentos. O deputado lembrou também que por se tratar de um debate, 

opiniões contrárias seriam de se esperar, mas que acima de tudo era necessário o respeito e 

que estas eram parte fundamental do exercício da democracia. Em suas palavras: 

 

Quero esclarecer que esta é uma Casa democrática, em que aprendemos a cada dia 

que o exercício da democracia é dado por sabermos ouvir opiniões adversas, ouvir 

opiniões contrárias, ouvir o que às vezes não gostaríamos de ouvir, mas que se faz 

necessário para o bom exercício do processo democrático. A democracia é assim. 

Então, temos sempre que ouvir os dois lados. Como sempre, em temas polêmicos — 

e este é um tema polêmico — existem dois lados. Evidentemente, se surgir aqui 

alguma opinião contrária à idéia de cada um de nós, teremos que respeitar essa idéia 

porque, volto a repetir, faz parte do processo democrático (informação verbal).53 

 

 

 

                                                 
52

DIEHL, Astor Antônio. Cultura historiográfica: memória, identidade e representação. Bauru, SP: EDUSC, 

2002, p. 114. 
53 BRITTO. Loc. Cit.,s.p. 
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Talvez por experiências anteriores em debates tecidos nos cenários de audiências 

públicas tenha sido comum a alteração dos ânimos por parte dos participantes em debates 

calorosos, daí a preocupação em advertir o público presente sobre possíveis embates e 

discordâncias. Ou, quem sabe, pelo fato do deputado já ter um conhecimento prévios sobre o 

posicionamento de alguns parlamentares ou demais participantes ali presentes, sobre o tema 

em questão. Enfim, são apenas algumas suposições na tentativa de melhor apreender as 

considerações colocadas pelo deputado Britto naquele momento em específico.  

Bem, feito as devidas advertências, a palavra é passada para o primeiro participante, 

o deputado Luiz Carlos Setim. Este, por sua vez, questiona a veracidade dos conteúdos 

apresentados em laudos etnográficos e afirma que estes expressam apenas a verdade aparente, 

demonstrando, através de sua fala, falta de intimidade com a realidade das comunidades que 

são objeto de estudo da antropologia. Esta constatação pode ser corroborada com a colocação 

do mesmo em sua busca pela “verdade” nos argumentos ali expostos para debate. Dirigindo a 

sua fala para o presidente da ABA, Carlos Caroso, o deputado coloca: 

 

Como acontece em todas as áreas de atuação, em todas as profissões, também na 

política temos os políticos bons e os ruins, os mais competentes e os menos 

competentes, e temos, provavelmente, os antropólogos mais competentes eos menos 

competentes. Conforme o senhor disse, os laudos antropológicos não devem 

inventar nada, devem trazer à realidade o que realmente se espera de um laudo 

antropológico. Normalmente, Dr. Carlos, chegam a esta Casa justamente as questões 

polêmicas. Os laudos que têm toda a característica natural e verdadeira, acredito que 

não são contestados. (...) Volto a afirmar, quando falo dos indígenas e dos 

quilombolas, que, quando chegam os problemas a esta Casa, é porque realmente há 

alguma controvérsia, alguma divergência de laudo ou de terras que não tem nada a 

ver com índios ou com quilombolas, e que chegam como terras demarcadas. (...) 

nós, nesta Casa, além de defender os indígenas e os quilombolas, temos também de 

defender as outras categorias, as outras classes que se sentem subjugadas ou 

espoliadas devido a alguma legislação talvez feita, Dr. Carlos, com base em algum 

laudo que não expressa àverdade verdadeira, mas a verdade aparente, que muitas 

vezes causa essa polêmica. (...) O Governo não deve e não pode - e há lei para isso - 

espoliar produtores já assentados, com títulos cinqüentenários ou centenários, algo 

que muitas vezes é observado. É difícil conhecer as verdades. Não existem verdades 

no plural, a verdade é uma só(informação verbal).54 

 

 

 

 Sobre esta colocação, muito há para ser pontuado. Primeiramente, o deputado deixa 

claro a sua posição de que acredita haver algo de errado com a produção de laudos e a criação 

de verdades inválidas amparadas pelo título de ciência da antropologia. Além disso, ele aloca 

grandes proprietários de terras, latifundiários sob a categoria de “outras classes que se sentem 

subjugadas ou espoliadas” como se estas compartilhassem uma história comum de luta por 

                                                 
54 SETIM, Carlos Luiz. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
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reconhecimento e garantia de direitos com as comunidades indígenas e quilombolas. Neste 

caso, para além da discussão da validade do fazer antropológico está o contexto histórico da 

disputa de poder político e territorial no cenário social brasileiro. Totalmente consciente desta 

realidade, a antropologia utiliza a História como um aparato informativo onde as trajetórias de 

grupos quilombolas e indígenas aparecem registradas e podem ser melhor compreendidas 

quando analisadas em condições atuais. E a propósito, o que esta História nos mostra é a 

perpetuação da concentração de terras nas mãos de poucos latifundiários, enquanto do outro 

lado grupos minoritários ainda lutam por um pedaço de chão. 

Outro aspecto que chama a atenção neste discurso são as categorizações binárias, tais 

como “bons” e ruins”, “mais competentes” e “menos competentes”. Esta maneira de 

raciocinar supõe que existe o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro. 

A lógica discursiva do deputado opera dentro de uma perspectiva muito peculiar dos fatos 

históricos no que diz respeito à ocupação do território nacional e concepção dos sujeitos 

políticos, dentre eles indígenas, quilombolas e “produtores”, que aqui entendo como 

fazendeiros latifundiários. Digo isto devido àcaracterização feita por sua pessoa ao se referir 

“as outras classes que se sentem subjugadas ou espoliadas devido a alguma legislação”. Em 

sua fala os sujeitos historicamente subjugados e espoliados são outros, diferentes do que a 

História do Brasil nos mostra na figura do índio e do negro. 

Em outro momento, ao comentar sobre “a verdade aparente” dos laudos, o deputado 

se refere ao caráter multi-situado da perspectiva antropológica, aspecto este que em sua fala é 

colocado como um fator condicionante da dúvida e instabilidade das constatações tidas em 

campo por antropólogos. Além disso, ao mencionar “laudos que tem toda a característica 

natural e verdadeira” provavelmente esteja sugerindo um padrão analítico objetivista-

reducionista, ou que demonstre alguma simpatia ideológica compatível com suas crenças e 

impressões sobre a situação fundiária dos grupos indígenas e quilombolas no cenário 

brasileiro atual ou simplesmente que compartilhe da sua visão positivista de ciência como 

algo neutro e imparcial. O pensamento binário de classificação do mundo entre dois extremos 

tecido pelo deputado, de que algo é ou não é, aciona um positivismo exacerbado que preza 

por uma verdade absoluta. Ao se tratar de organizações sociais, grupos étnicos, estamos 

lidando com adaptações, criações, representações, fluidez. O ser humano não é estático e 

muito menos o ambiente que o cerca.  

Para finalizar a sua fala, o deputado Carlos Setim direciona o seu discurso ao 

representante quilombola, Ronaldo dos Santos e a liderança indígena, Mauro Terena, em uma 

tentativa de retirar as categorias de afro-descendente e indígena do cenário de vitimização 
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colocado nos discursos destes participantes, insinuando que o Brasil é um país da democracia 

e da inclusão. Disse ele: 

 

Apreciei a conversa do Ronaldo. Ele falou também um pouco de política, e eu 

gostaria de dizer-lhe que nós também temos excelentes políticos afrodescendentes 

que têm espaço nesta Casa. Eles sempre estão pontificando no plenário e nas 

Comissões. Senhor Mauro Terena, eu acredito que os índiosnesta Casa, têm tido 

espaço suficiente e até permanente, porque é difícil a semana nesta Casa em que não 

vemos algumas tribos indígenas, algumas etnias participando de nossas discussões. 

(...) Cumprimento o Mauro. Sentimos nas suas palavras a emoção ao defendersuas 

etnias. Cumprimento o Ronaldo, que também tem posicionamento muito firme, 

esperando que ele considere que nem tudo é quilombola. Se fôssemos observar, 

veríamos — quem sabe? — que tudo no Brasil é indígena ou quilombola. Daí estaria 

no país errado(informação verbal). 55 

 

 

 

Em suas considerações finais o deputado não poupou o tom sarcástico ao fazer seus 

cumprimentos, deixando nítida a sua intenção em causar alguma reação naqueles a qual a sua 

palavra foi direcionada. No entanto, antes que pudesse ouvir qualquer argumentação feita 

sobre o seu discurso, o deputado se retirou da audiência alegando ter que tratar de outro 

compromisso na Casa. Ainda com relação a sua fala, ao mencionar espaço de representação 

dentro da “Casa”, se referindo ao Congresso Nacional, ele distorce a intencionalidade de se 

problematizar a inserção de representantes indígenas operando como parlamentares para 

quando estes se fazem presentes em alguma situação onde considerem necessário se fazerem 

atuantes para que seus direitos se façam valer. Em sentido semelhante, o deputado confunde o 

fato de existirem parlamentares afrodescendentes com qualquer tipo de afinidade ou 

associação com a questão quilombola, sem se dar conta de que identidade e etnicidadesão 

coisas distintas e vão além da cor da pele e este aspecto por si só sequer figura como algo 

suficiente para classificar e definir grupos. 

Importante tambémcomentar a perspectiva do deputado com relação à composição 

social do Brasil na medida em que ele expressa que “nem tudo é quilombola” ou “Se 

fôssemos observar, veríamos — quem sabe? — que tudo no Brasil é indígena ou quilombola. 

Daí estaríamos no país errado”. Independente de qual tenha sido a intenção ou a interpretação 

do deputado sobre o assunto, estes trechos não deixam de refletir uma certa ironia com 

relação ao procedimento de reconhecimento étnico e territorial discutido na audiência e 

reformulado pela VEJA. Tal situação me reportou a uma constatação que DaMatta fez em um 

de seus livros, que diz: “Numa sociedade onde não há igualdade entre as pessoas, o 

                                                 
55 SETIM. Loc. Cit.,s.p. 
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preconceito velado é forma muito mais eficiente de discriminar pessoas de cor, desde que elas 

fiquem no seu lugar e “saibam” qual ele é”.56 

Apesar da questão racial não ser o foco do debate, nem mesmo uma preocupação 

apontada pela Revista em sua reportagem, não podemos deixar de pontuá-la como um aspecto 

diretamente relacionado à luta enfrentada hoje pelas comunidades negras e minorias étnicas. 

Ao afirmar que “nem tudo é quilombola” o deputado enfatiza uma diferenciação que vai além 

da caracterização étnica e cultural desse grupo, mas demonstra também a desigualdade 

existente no que tange a garantia de direitos e acesso a terra, por exemplo. Afinal, se de fato 

tudo fosse branco ou tudo fosse quilombola, o debate daquela ocasião sequer existiria, uma 

vez que este foi pautado sob denúncias que apontavam o benefício de minorias em detrimento 

da grande parcela da população supostamente imaginada como branca e em desvantagem 

política.  

É através de atitudes como esta que o preconceito velado se apresenta, quando o 

discurso de vitimização é apropriado por um grupo historicamente favorecido no momento 

em que sua hegemonia política e econômica é ameaçada através da garantia de direitos iguais 

para todos. Neste sentido, não poderia deixar de comentar sobre a ação ajuizada em 2004 pelo 

partido Democrata, o qual o deputado Setim é filiado,que discute a constitucionalidade do 

Decreto Federal 4887 que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

quilombolas. Segundo o Comitê Quilombos da ABA:  

 

o referido Decreto não apenas define o processo de regularização fundiária, como 

também defende a criação de um plano de desenvolvimento sustentável para as 

comunidades dos quilombos. A partir desta norma o “etnodesenvolvimento” passou 

a ser uma missão dos diferentes ministérios, visando “a garantia da reprodução 

física, social, econômica e cultural” das comunidades. 57 

 

 

Atualmente, esta tentativa de descredibilizar o então decreto significa um retrocesso na 

garantia de direitos das populações quilombolas. Este aspecto, inclusive, foi apontado pelo 

Subprocurador da República durante a audiência. Segundo ele:  

 

A dificuldade está em que essa ADIN nº 3.239, proposta na época pelo PFL,atual 

Democratas, se for julgada procedente, aniquila inteiramente o instrumentojurídico 

que se tem hoje para reconhecer a identificação desses territórios e dessasáreas. E há 

uma ideia óbvia de que o reconhecimento étnico está nitidamente ligadoa ideia do 

território. (...)O que nós queremos, em rápidas palavras, é dizer que o Decreto nº 

                                                 
56DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p.27. 
57 Informação publicada em nota oficial no site da ABA: (Acesso em: 18 de março de 2015). 
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4.887 não padece, ao nosso ver, de nenhumadas inconstitucionalidades apontadas 

pela ação direta de inconstitucionalidade aquidita, especialmente porque o decreto 

em questão trata tão somente de estabelecer aresponsabilidade pela identificação e 

pelo reconhecimento.A fonte primária que elege ou gera o direito das comunidades 

remanescentesde quilombos ao direito à terra é a própria Constituição. Se não se 

cogita modificar aConstituição, não se pode dizer que esse decreto, em qualquer de 

suas formas,poderia ser inquinado de inconstitucional (informação verbal).58 

 

 

 

É claramente perceptível através desta ação o esforço despendido na tentativa de 

invalidar as vias legais que asseguram o direito das comunidades quilombolas de terem acesso 

à terra e de serem reconhecidos como tal. O projeto de etnodesenvolvimento opera como uma 

ameaça ao monopólio de terras dos grandes latifúndios, e ao falar de terra estamos falando de 

interesses econômicos e de grande movimentação monetária. Em um país onde grande parte 

de seu rendimento é oriundo da produção e extração de produtos primários, o reconhecimento 

territorial de minorias étnicas opera em segundo plano, sempre encontrando empecilhos 

elaborados por uma parcela disposta a defender o seu monopólio territorial a todo custo. Em 

muitos casos, estes latifundiários são os próprios políticos, que por sua vez se encontram 

envolvidos na formulação de ações como esta que acabamos de discutir. Enquanto isso, 

quilombolas perdem vidas ao tentarem defender o território habitado por suas comunidades. 

Não por menos, já ciente deste cenário de disputa acirrada e também preocupada em 

se fazer valer os direitos garantidos com a promulgação do decreto aqui citado, a ABA se 

pronunciou informando sobre a importância de se produzir laudos antropológicos no sentido 

de fornecer aparatos que auxiliem a defesa dos grupos quilombolas e as tomadas de decisões 

estatais. Sobre o assunto, a antropóloga O’Dywer coloca:  

 

No documento encaminhado pela ABA à Casa Civil da Presidência da República, 

após a audiência pública sobre o decreto, dizíamos que deixar por conta de uma 

futura ação judicial a defesa do ato de reconhecimento dos direitos constitucionais 

pelo Estado, como considerado por alguns representantes dos quilombolas e de 

agências governamentais, poderia representar uma enxurrada de questionamentos na 

esfera judicial, o que terminaria por inviabilizar que se cumpram os direitos 

assegurados pela Constituição Federal de 1988.59 

 

 

 

Neste sentido, gostaria de destacar a relevância da ABA no que diz respeito a atuação desta  

em problemáticas que tangem minorias étnicas e o Estado brasileiro. A experiência dos 

antropólogos que constituem esta Associação é extremamente útil para traçar estratégias de 

atuação que auxiliem na implantação de políticas públicas e que opere a favor da seguridade 

                                                 
58 RIOS. Loc. Cit. s.p. 
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O’DWYER, Eliane Cantarino. Os quilombos e as fronteiras da antropologia. In: Antropolítica: Revista 
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de direitos sociais às populações invizibilizadas, por alguma circunstância, na sociedade 

brasileira. A nota acima mencionada reflete uma previsão concretizada não devido à algum 

tipo de premonição ou clarividência, mas por anos de estudo e experiência em campo dos 

antropólogos brasileiros. Inclusive, a qualidade da produção etnográfica brasileira foi um dos 

aspectos mencionado pelo então presidente da ABA no momento da audiência: 

 

A Associação Brasileira de Antropologia tem 55 anos deexistência — foi fundada 

em 1955. Antes da sua fundação, promoveu a primeirareunião brasileira de 

antropologia um grupo de antropólogos. Roquette Pinto foi umdos que idealizou 

essa reunião. A associação foi fundada 2 anos depois. Então, elatem uma historia 

muito longa, de 55 anos de trabalho muito duro, sobretudo para conseguir reputação 

e autoridade antropológicas, para que possa de fato falar demaneira a ser 

compreendida e assessorar governos no que for necessário.Os antropólogos 

brasileiros têm hoje uma produção científica muito ampla.Nós somos cerca de 1.800 

associados e promovemos reuniões bienais. Nessas reuniões, nossas questões 

sãolevantadas, discutidas, debatidas, e a crítica é feita a tudo o que estamos fazendo. 

Éfundamental que seja levada em consideração essa vigilância permanente quetemos 

sobre o nosso próprio trabalho, do ponto de vista teórico, do ponto de 

vistaepistemológico, do ponto de vista metodológico.Temos no Brasil, hoje, em 

termos de formação em Antropologia, 21 cursos depós-graduação, sendo 2 deles de 

nível internacional — nota 7 da CAPES; váriosoutros com nota 6 e 5, todos de alta 

qualidade, localizados em várias partes doBrasil — da UFAM, no Norte, ao Rio 

Grande do Sul. Os 2 cursos de nota 7 estãoentre os mais antigos do Brasil e são 

exatamente os da UnB e do Museu Nacional.Esses cursos têm, ao longo de sua 

existência, formado antropólogos de altaqualidade e produzido resultados 

reconhecidos internacionalmente. Eles têmformado antropólogos para produzir não 

apenas laudos, mas ciência, conhecimentoe diálogo em alto nível com seus pares no 

mundo inteiro.Somos participantes da Associação Mundial de Antropologia e 

dialogamosfrequentemente com antropólogos de todo o mundo. Somos 

reconhecidos como tale reconhecemos o trabalho desses outros antropólogos. O 

Brasil tem hoje, no seuquadro de antropólogos, bastante amplo, pessoas que podem 

servir, de fato, comoreferência internacional e que têm ajudado o Estado brasileiro a 

lidar com questõesmuito sérias, que, de outra forma, estariam sendo atacadas de 

fora, como, porexemplo, os direitos humanos voltados para a população indígena, 

para osquilombos, para as questões de gênero, para vários outros grupos 

étnicosdiferenciados existentes no Brasil, como os imigrantes, para a população 

excluídadeste País, que é extremamente ampla. (informação verbal)60 

 

 

 

Retornando ao contexto do debate, vale dizer que não são todos os políticos que se 

encontram alheios aos problemas sociais e operam apenas em seu benefício pessoal. A 

deputada Luiza Erundina, diferentemente do deputado Carlos Setim, demonstrou 

concernimento e familiaridade nas problemáticas recorrentes que envolvem a questão 

indígena e quilombola no Brasil. O seu discurso se deu em decorrência direta da fala do então 

deputado. Disse ela: 

 

Lamentavelmente, discordo do nobre Deputado Setim quando diz que esta Casa é 

democrática. Esta Casa não tem um indígena representando esse segmento da 
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sociedade, esta Casa não tem um quilombola representando a comunidade. Por mais 

que eu tenha identidade com a causa dos indígenas e dos quilombolas, eu sou 

branca. Não vivi o drama de ser quilombola ou de ser indígena. E, portanto, por 

mais que eu me esforce, eu não teria plena condição de representar esse segmento do 

nosso País. Eles foram os primeiros a constituírem a Nação brasileira; nós fomos os 

últimos. Infelizmente, a nossa democracia não foi formatada e ainda não avançou o 

suficiente para que todos os segmentos, sobretudo esses, estivessem devidamente 

representados no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Sou mulher, e sei 

o que é a sub-representação. Nós somos menos de 9% na Câmara, apesar de sermos 

mais de 50% na sociedade. Imaginemos os índios, imaginemos os quilombolas... 

(informação verbal).61 

 

 

 

A fala da deputada foi aplaudida pelo público de pé, que por sua vez era composto em sua 

maioria por pessoas que compartilhavam, em alguma medida, de sua perspectiva e 

demonstravam conhecimento mínimo sobre as questões ali discutidas, tão polemizadas pela 

revista. Na verdade, acredito que a manifestação do público consistiu em uma valorização da 

construção discursiva da deputada principalmente pelo fato de ser oriunda de uma 

parlamentar, que por sua vez possui posição estratégica no governo para atuar à favor dos 

direitos destas comunidades. Ela inclusive citou ao longo de sua fala algumas experiências 

vivenciadas por sua pessoa com relação à desapropriação de territórios quilombolas e de toda 

injustiça e incompreensão à quais muitas destas comunidades estavam sendo submetidas 

devido a demandas de interesses econômicos priorizados por decisões judiciais. Este aspecto 

forneceu credibilidade ao seu lugar de fala e endossou seus argumentos.  

Na mesma medida, a estudante de antropologia, Bruna Seixas também demonstrou 

discordar da fala do deputado Setim no que diz respeito a representatividade das populações 

indígenas e quilombolas. Ela assim colocou: 

 

Discordo do deputado Luiz Setim quando diz que esta Casa defende igualmente os 

direitos das populações brancas e não brancas no Brasil, pois esta Casa, assim como 

todo o aparato estatal, segue ordenamento jurídico branco e ocidental que em nada 

representa as populações minoritárias do País, obrigadas a se adequarem a uma 

burocracia excessiva que não condiz com os mecanismos internos dessas 

comunidades. Então, cabe ao Estado, sim, ressarcir essas comunidades em seus 

direitos de territórios, que foram espoliados sucessivamente pela sociedade nacional. 

E, para isso, não basta um tratamento igual ao restante da sociedade. É necessário 

um tratamento compensatório, de devolução de tudo que foi tirado delas 

(informação verbal).62 
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A estudante chama a atenção para um aspecto muito interessante, que diz respeito à inserção 

de minorias étnicas no Estado nacional de uma maneira que requer, obrigatoriamente a 

adaptação destas ao nosso modelo burocrático governamental, processo esse que costuma ser 

bastante complexo e arbitrário, onde os diálogos estabelecidos demonstram muito pouca 

flexibilidade e sensibilidade por parte do Estado para com a realidade cultural da qual estes 

grupos são oriundos.      

Após estas colocações problematizando a questão da representatividade destes 

grupos no Congresso Nacional, houve a interrupção do debate pelo presidente da mesa, o 

deputado Roberto Britto, pedindo aos debatedores que voltassem a sua fala para a discussão 

dos fatos apontados pela matéria da revista Veja. Nesse sentido, ele faz algumas perguntas 

baseadas nas informações da matéria para serem respondidas pelos presentes. Disse ele: 

 

A respeito dessa publicação, quero dizer que não estou aqui na condição de defensor 

da revista Veja; não é essa a minha idéia, até porque tenho uma solidariedade muito 

grande com os antropólogos. Gostaria, porém, que a Mesa se pronunciasse a respeito 

de alguns questionamentos levantados na reportagem. Segundo entendi, afora o 

problema dos antropólogos, diz a matéria que existem quilombolas verdadeiros e 

outros não, comunidades indígenas verdadeiras, que efetivamente merecem o nosso 

respeito, e outras não. Os índios devem ser tratados como índios, com o respeito que 

merecem. O problema é uma pessoa que não tem origem indígena apresentar-se 

como índio a fim de conseguir benesses. O mesmo acontece com os “falsos 

quilombolas”. E esse, segundo entendi, é o objeto da reportagem da Veja. (...) As 

áreas de preservação ecológica, as reservas indígenas e os supostos quilombos 

abarcam hoje 77,6% da extensão do Brasil. Se forem incluídos também os 

assentamentos da reforma agrária, as cidades, os portos, as estradas, as obras de 

infraestrutura, isso dá 90,6% do território nacional, diz a revista.São essas 

afirmativas que gostaria que fossem discutidas(informação verbal).63 

 

 

 

Embora o deputado tenha feito o apelo em sua fala diretamente para a mesa de convidados, o 

direito de fala seguiu a ordem das inscrições e quem estabeleceu seguidamente uma resposta à 

colocação do deputado Britto Foia antropóloga da Fundação Cultural Palmares, Mariana 

Fernandes. Por sua vez, ela voltou o seu discurso para elucidar brevemente o trabalho do 

reconhecimento étnico realizado pela instituição em que trabalha e da incoerência existente na 

consideração de falsos quilombolas. Segundo ela: 

 

É muita pretensão um antropólogo dizer que é ele quem define o território ou que 

diz quem é ou não é quilombola. Esse é um grande equívoco, não existe isso. A 

autodefinição jamais tira a legitimidade das comunidades. Quando uma comunidade 

se autodefine como quilombola não vamos questionar. Dificilmente chega à 

Fundação Palmares uma comunidade que não é quilombola e que se diz ser, mesmo 

porque o nosso representante quilombola expressa muito bem o processo pelo qual 

passa a maioria das comunidades. É doloroso, é difícil e extremamente complexo. 
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Então, jamais uma comunidade vai dizer que é quilombola sem que o seja, até 

porque não é uma pessoa da comunidade que decide isso. Existe todo um conjunto 

de pessoas, de famílias, e o fato de pertencer àquela comunidade e àquele lugar 

(informação verbal).64 

 

 

 

De formasemelhante, o professor da Universidade de Brasília Gustavo Lins Ribeiro, 

atendendo ao pedido do deputado e se referindo as informações contidas na matéria da revista 

Veja que afirma a “invenção” de etnias indígenas, indaga: 

 

(...) quem quer ser índio no Brasil, deputado? Os índios têm a pior situação 

econômica, social e política neste País. Ser índio no Brasil significa estar na pior 

situação possível. Então, não é vantagem nenhuma ser índio, muito pelo contrário. 

Na verdade, é ficar numa posição minoritária de exclusão em que vai ter de lutar, 

como bem disse o Terena aqui presente, a vida inteira e gerações sucessivas pelo 

reconhecimento do seu lugar no Estado nacional, porque, como os índios são 

extremamente minoritários no Brasil, de maneira muito diferente do que acontece 

em outros lugares, especialmente na América do Sul e nos Andes, eles estão 

realmente, como disse a Deputada Luiza Erundina, completamente fora do mapa da 

representação política do nosso país(informação verbal).65 

 

 

 

Após expor brevemente o contexto desfavorável (em muitos sentidos, seja ele 

econômico, político ou social) o professor encerra a sua fala e um outro participante, se 

identificando também como antropólogo, Gustavo Augusto, coloca o seu discurso de uma 

maneira um pouco mais provocativa, afirmando que o Estado é quem tem que responder por 

estes fenômenos de falsos índios e falsos quilombolas, uma vez que isto se dá em uma 

tentativa de ter acesso às políticas públicas. Em suas palavras: 

 

Uma questão que eu queria colocar para pensarmos melhor é o seguinte: foram 

apontados casos em que pessoas que supostamente não seriam indígenas ou 

quilombolas estão se declarando como tal. Mas o curioso é que, como muito bem 

lembrou o Prof. Gustavo, não é para ser milionário. Como o nobre Deputado que 

está presidindo a mesa falou, é para ter acesso à escola. Então, que ótimo! Vamos 

bater palmas. As pessoas querem ir para a escola, querem ter acesso à saúde. Então, 

quem tem que responder a essa questão não são as lideranças indígenas, não são as 

lideranças quilombolas, nem os antropólogos. É o Estado. Por que se fala isso ou 

aquilo aqui? O Estado que responda! (informação verbal).66 
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Com certeza, o provimento de políticas públicas para a população, de uma maneira geral, é 

sim responsabilidade do Estado. No entanto, o problema que muito acontece quando se tem 

populações tradicionais, comunidades indígenas e quilombolas é o tratamento restritivo 

direcionado a elas no sentido de que estes grupos ainda são percebidos como uma parcela da 

sociedade que não carece desse tipo de assistência devido as suas peculiaridades culturais. Ou 

então, quando clamam por políticas públicas, correm o risco de figurarem como falsos índios 

ou falsos quilombolas, oportunistas, sendo adjetivados da pior forma possível pelo fato destas 

categorias ainda figurarem no imaginário brasileiro de forma estereotipada. As conseqüências 

desta concepção são argumentos do tipo: “índio que é índio vive no mato”, “só faz sentido 

falar em quilombola se a escravidão fosse ainda vigente” e é exatamente sob este tipo de 

perspectiva que se fundou o debate naquele momento. 

No caminhar da audiência, a palavra então é passada ao antropólogo Edward Luz. 

Indo em direção contrária a perspectiva até o momento exposta pelos outros antropólogos 

presentes e de maneira a se munir de possíveis repreensões ou em uma tentativa de resguardar 

a sua construção discursiva daquele momento, o antropólogo se apresenta de forma bastante 

estratégica e em certa medida até provocativa dentro do contexto da audiência. Estejam a par 

de sua fala para melhor compreender a que estou me referindo: 

 

Sou antropólogo — para vergonha de alguns e para orgulho de outros, não sei —, 

graduado pela Universidade de Brasília, onde fiz também mestrado. E estão aqui 

alguns dos meus professores: Profª. Eurípedes, Prof. Gustavo. A última vez em que 

trabalhei em um GT de demarcação foi em 2008. Demarquei oito terras indígenas na 

Amazônia brasileira. Testemunhei situações que me comprovam, que me mostram, 

com fortes evidências que há um compromisso histórico normal, o que é louvável, 

entre antropólogos e indígenas. Há um compromisso ideológico entre antropólogos e 

ambientalistas, que concordam ou que querem fazer crer que indígenas são únicos e 

maiores defensores do meio ambiente ou da ecologia. (...) Já deve ser claro para 

muitos aqui que não estou mais me preocupando muito com a minha reputação na 

Antropologia, mas parece que eu não sou o único (informação verbal).67 

 

 

 

A deduzir da fala do próprio antropólogo, este parece figurar no cenário antropológico em 

uma posição divergente da maior parte dos profissionais do meio. Tal fato atribuiu a sua fala 

uma peculiaridade que não deve passar despercebida. A despeito de sua motivação pessoal 

para assumir determinado posicionamento, convém analisar o caminho pelo qual ele tece suas 

argumentações. O que podemos afirmar com convicção é que seu discurso figura dentro de 

um cenário muito nítido de disputa por reconhecimento, seja ele ideológico ou profissional. 
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Não obstante, ainda desenvolvendo a sua fala, o antropólogo Edward Luz afirma ao 

presidente da ABA, CarlosCaroso, que a militância de antropólogos a causas indígenas a 

qualquer custo se dá em troca de propina. Em caráter de denúncia, ele indaga:  

 

Esse compromisso histórico - agora, ideológico - e financeiro não direciona a 

qualidade ou até mesmo um dos critérios que devem reger um parecer, que é o 

critério da imparcialidade? Isso não compromete a nossa qualidade de trabalho? 

Sabemos que antropólogos, ao longo da história da disciplina, voluntariamente 

trabalharam a favor de correntes ideológicas. Aliás, são vários, não são poucos. (...) 

Todos eles colocaram seu conhecimento em prol de uma ideologia. Com o fim do 

comunismo, tenho a impressão de que ficamos órfãos de um carro ideológico, e 

parece-me que o ambientalismo assumiu esse papel com precisão, fazendo crer que 

nós, brasileiros, somos incapazes de ser ambientalistas, de ser ecologicamente 

comprometidos. Por isso, solicito que o Sr. Carlos Caroso responda a esses 

questionamentos e leve à ABA esse debate. Antes de tudo, e antes de ser político,ele 

é acadêmico. Sei que isso é de indignar alguns antropólogos, porque a reação 

éemocional e não racional(informação verbal).68 

 

 

 

Embora as colocações feitas pelo antropólogotenham sido direcionadas ao presidente da 

ABA, Carlos Caroso, o professor Gustavo Lins Ribeiro retoma a sua fala na audiência de 

maneira a responder as pontuações feitas por Luz. Em sua fala coloca: 

 

Deputado Roberto Britto, a comunidade antropológica também é uma democracia. 

Como V.Exa. acabou de ouvir, há aqui um rapaz que se apresenta como antropólogo 

e que não expressa — ele mesmo reconhece isso — o que a grande e esmagadora 

maioria dos antropólogos no Brasil pensa e sabe a respeito da condição indígena e 

negra neste País. Isso não quer dizer que ele não tenha direito a ter a opinião dele e 

de defendê-la, longe disso. (...) Em 1989 escrevi um artigo sob o título O Fantasma 

Verde. Isso porque, com o final da Guerra Fria, não tínhamos mais o fantasma 

vermelho — o problema para a segurança do Brasil eram os comunistas. Acho que o 

senhor se lembra muito bem disso, porque é da minha geração. Pois bem. Em 1989, 

com o final do socialismo, passou a haver o fantasma verde, quer dizer, o problema 

passou a ser uma conspiração, que aqui já foi aventada ingenuamente, do 

movimento ambientalista internacional e seus aliados internos no Brasil. De acordo 

com essa conspiração, os antropólogos são apenas um instrumento de grandes forças 

que querem separar áreas do País em benefício de potências imperiais. Por favor, 

isso é um pouco ingênuo e simples demais. Muito obrigado (informação verbal).69 

 

 

 

O que me chamou a atenção neste momento foi que embora o professor Ribeiro 

estivesse fazendo referência às argumentações elaboradas por Edward Luz, em momento 

algum de sua fala se dirigiu a elediretamente como seu interlocutor, mas sim ao presidente da 

mesa, o deputado Roberto Britto. Outro ponto interessante corresponde ao fato de que, 

diferentemente da postura adotada por Ribeiro, quando na sua vez de fala, Carosonão se 

                                                 
68 LUZ. Loc. Cit, s.p. 
69 RIBEIRO. Loc. Cit., s.p. 



52 

 

referiu diretamente as questões levantada por Edward, nem mesmo ao que concerne sobre o 

recebimento de propina mencionado por este.  

Para melhor pensar este aspecto, considerei a colocação de Peirano que diz: “A fala é 

um evento comunicativo e deve ser colocado em contexto para que seu sentido seja 

compreendido. Não é possível, portanto, separar o dito e o feito, porque o dito é também 

feito”.70 Talvez, a intenção naquele momento, tanto por parte de Ribeiro como de Caroso, 

consistia em arrebatar a opinião do público presente na audiência, sem necessariamente incitar 

uma discussão pessoal que não provocaria o efeito desejado de angariar perspectivas 

conscientes da seriedade e necessidade do trabalho desenvolvido pela antropologia no âmbito 

do Estado. Digo isto porque uma vez este objetivo alcançado, todas as argumentações 

desenvolvidas na então matéria da Veja passariam a ser criticamente percebidas sob um viés 

habilitado a identificar os equívocos cometidos pelos autores desta. Assim, a intenção da 

audiência estaria concretizada, que era exatamente esclarecer e elucidar o público leitor sobre 

o que se trata a antropologia e como ela é aplicada na prática. Além disso, as alegações de 

fraude e corrupção associada à produção de laudos indicada por Luz não veio acompanhada 

de provas nem sequer de evidências que pudessem corroborar as acusações. E nenhum outro 

participante fez referencia ou compactuou das informações apresentadas pelo antropólogo. 

Neste sentido, Carosoapenas fez questão de situar o local de fala de Edward Luz através dos 

fatos:  

Com relação ao nosso associado efetivo71, Edward Luz, ele apoiou a matéria da 

Veja. Entre 1.800 associados, ninguém mais fez. Foi o único a fazer essa 

manifestação de apoio à revista Veja e que gostaria de ter participado da matéria 

(informação verbal).72 

 

 

 

Adiante, se conteve em argumentar sobre o possível envolvimento ideológico da disciplina e 

seus profissionais, afirmando em seu discurso que o envolvimento do antropólogo se atrela à 

necessidade de uma justiça social. Segundo ele: 

 

Estamos preocupados, sim, com justiça social. Essa é a nossa preocupação. O 

antropólogo se forma fundamentalmente preocupado com justiça social, não 

tomando partido. Justiça social se faz através do conhecimento, da intervenção no 

sentido de promover o direito a todas as populações, no sentido de promover a 

igualdade de todas as populações indistintamente(informação verbal).73 
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Sobre a existência de uma possível preocupação no que diz respeito a adotar uma 

postura frente ao objeto estudado, para além de problematizar os limites da inserção do 

antropólogo nos casos em que estuda,Caroso ainda enfatizou a maneira pela qual se dá o 

desenvolvimento do trabalho antropológico, na intenção de combater as tentativas de 

descredibilizar a produção etnográfica. As argumentações de que não haveria seriedade no 

trabalho feito por antropólogos, estabelecidas na fala de Edward Luz, vão de acordo com as 

acusações levantadas pela revista Veja quando esta indica motivações secundárias (propina, 

militância comunista) guiando a produção antropológica. A despeito destas afirmações 

infundadas e determinado a defender a seriedade da prática antropológica, Carosoexplica para 

o público o passo a passo etnográfico: 

 

Tendo em vista a boa prática antropológica, eu gostaria, sobretudode sublinhar a 

importância de estar junto aos que chamaríamos de nativos: são os quilombolas, são 

os indígenas, que têm uma linguagem muito mais clara do queanossa para falar das 

questões deles. Nós aprendemos com eles, na verdade. Osantropólogos são 

aprendizes, quando se põem a estudar indígenas, quilombolas ououtras populações. 

E estudamos várias. A nossa posição é, de fato, de aprendiz. Nós queremos aprender 

com esses povos, sobre eles, para poder falar sobre eles e, de certa forma, exercer a 

advocacia social. Colocar no panorama mais amplo, seja esse sob a forma de um 

laudo, sejasob a forma de um artigo, seja sob forma da publicação de uma tese, de 

um livro o que seja, mas poder falar, não por eles, levar as vozes deles para ser 

ouvida poroutras pessoas. Esse é o nosso trabalho. Nós não inventamos nada. Nós 

ouvimos, interpretamos e comunicamos de várias maneiras. Isso é fundamental, de 

fato, paraobtermos um patamar de saída para o conhecimento antropológico. Saber o 

que é oconhecimento antropológico. (...) Trata-se desse conhecimento que nós 

levamos para fora dos gruposindígenas ou para fora dos grupos quilombolas, 

exercendo nosso papel enquantomediadores, de certa forma. Baseia-se 

fundamentalmente no que eles nos dizem. Ou seja, a autodeclaração de ser 

quilombola ou indígena é fundamental. Mas há outra questão fundamental: 

reconhecimento por outras comunidades, ou dentro da própria comunidade, de que 

essas pessoas também são o que elasafirmam ser. Muitas vezes, há discriminação 

local. As pessoas são discriminadas por serem diferentes. Usam palavrasimpróprias 

muitas vezes. Seja caboclo, seja a carambola, utilizado na revista Veja demaneira 

irônica e desrespeitosa, ou palavras mais bugres (informação verbal).74 

 

 

 

Após explicar a maneira como a disciplina dita os procedimentos metodológicos para 

proceder nos casos de reconhecimento étnico, este menciona rapidamente a situação de 

preconceito que muitas vezes é encontrada no campo etnográfico como característica 

contextual de muitos grupos e comunidades, e cabe ao antropólogo saber lidar com este 

aspecto no sentido de alcançar o seu objetivo de apreensão e entendimento do objeto em 

análise. Posteriormente, Caroso finaliza sua exposição abordando a questão de produção de 

laudos e demarcação de terras indígenas e quilombolas. Disse adiante: 

 

                                                 
74 Idem, s.p. 
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A questão dos laudos. Eu vou realmente voltar um pouco a isso. O nosso papel, o 

papel de antropólogos em fazer laudos, perícias antropológicas é muito claro. A base 

é, fundamentalmente, a teoria e método antropológico aplicado. É uma boa 

etnografia. Nós vamos a campo aprender sobre, conhecer sobre, delimitar os espaços 

utilizados para as várias necessidades e levamos um laudo que vai ser avaliado. Não 

é o antropólogo que define o território. O território, a área, a terra é definida pelas 

instituições, Funai, Incra etc. que vão fazer a análise disso. O quadro de 

antropólogos da Funai, o quadro de antropólogos do Incra fazem laudos diretamente 

ou contratam laudos fora. Mais das vezes nós somos chamados, como já mencionei, 

pelo Ministério Público, por juízes federais, juízes estaduais. (...) Não significa que 

todos os antropólogos façam, necessariamente, laudos inteiramente corretos. 

Obviamente, há divergências, essas por várias razões: formação, ideologia e uma 

série de outras questões. Em geral, o que nós temos, particularmente quando são 

pessoas que têm um treinamento correto, quando são pessoas que se pautam por 

ética de trabalho antropológico correto, os laudos são corretos. Pode haver falha, 

pode haver algum momento que, de fato, não atenda especificamente alguns 

quesitos(informação verbal).75 

 

 

 

Considerando a intencionalidade deste trabalho em problematizar as posturas 

assumidas pela disciplina ao longo dos argumentos que foram expostos, acredito ser inegável 

a importância de se pensar as conseqüências da utilização do conhecimento antropológico na 

militância de interesses outros que não o da própria disciplina como ciência legítima. No 

entanto, como cientistas sociais, somos conscientes de que não existe 

conhecimento/perspectiva imparcial. E como bem colocou Caroso em sua fala, a produção 

etnográfica no que concerne a laudos, é passível de erros, vale dizer, como a produção de 

qualquer outra ciência.  Nesse sentido, a falado sociólogo Sérgio Sauer, professor da 

Universidade de Brasília, também presente na audiência, chama a atenção para as categorias 

integrantes do universo das Ciências Humanas como fontes inevitáveis de parcialidade. E diz 

ainda representarem “compromissos ideológicos. Segundo ele: 

 

(...) desde o início do século XX, os acadêmicos abandonaram essa discussão em 

torno de ser parcial ou imparcial de uma verdade ou de várias verdades. Isso está 

superado há pelo menos 80 anos. E, aí, quando nos reunimos numa Comissãocomo 

esta para falar de uma reportagem da revista Veja, falar em imparcialidade éde duas, 

uma: ou estamos perdendo tempo, ou acreditamos em coisas que estãomuito além de 

qualquer racionalidade. Estudos sérios, com fundamentação teórica e na realidade, 

são uma coisa; imparcialidade é outra coisa muito distinta.Quando usamos o 

conceito de minorias, automaticamente, é estabelecido de que lado nos colocamos. E 

aí o compromisso histórico ideológico da Antropologia, da Sociologia, das Ciências 

Sociais neste País. Graças a Deus, existe essecompromisso porque parte significativa 

da capacidade crítica da academia vemjustamente dessas ciências, que, olhando a 

realidade, são capazes de olhar o queestá por trás dela. E, nesse sentido, a 

Antropologia, apesar de ser uma ciência quesurgiu no positivismo — desculpem-me, 

não vou dar nenhuma aula —, achando queos europeus é que tinham a verdade... 

Agora, no século XXI, estou vendo serepetirem práticas do século XIX. Por tudo o 

que eu disse aqui, não acredito em imparcialidade (informação verbal).76 

                                                 
75Idem,s.p. 
76 SAUER, Sérgio. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
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Em outra perspectiva, o antropólogo Gustavo Lins Ribeiro, ainda no momento da 

audiência, rebate a idéia de compromisso ideológico da disciplina para com minorias étnicas 

pelo simples fato de que os maus tratos nos quais estas comunidades vêm sendo submetidas 

corresponde a um produto histórico presente, não necessitando ser inventado. Em suas 

palavras:  

Não é preciso compromisso ideológico com a questão indígena e com a questão 

quilombola. A violência está na realidade e é um produto da história colonial no 

Brasil. Os antropólogos não precisam inventar a violência que os povos indígenas e 

quilombolas sofreram neste país. Então, não precisamos ter uma identidade 

ideológica com o sofrimento desses povos, porque eles sofreram e continuam 

sofrendo. Por que, então, os antropólogos são perseguidos sistematicamente? Por 

uma série de motivos. Evidentemente, quando são transformadas em territórios 

étnicos, essas terras saem do mercado. E, ao sair do mercado, vão deixar de dar 

rendimentos para quem justamente se aproveita da concentração de terras no Brasil, 

historicamente. É por isto que as pessoas que têm interesses econômicos nas terras 

dos índios e nas terras quilombolas sistematicamente atacam os antropólogos: 

porque eles estão retirando um pedaço do mercado de terras do Brasil. Muito 

simplesmente é por causa disso (informação verbal).77 

 

 

 

Neste trecho é levantado um dos grandes problemas referente à realidade brasileira: a 

concentração de terra nas mãos de poucos. E aparentemente, a desestabilização desta 

condição vem afetando pessoas influentes e por este motivo antropólogos têm sofrido uma 

série de pressões oriundas de uma disputa política e econômica. Sendo assim, é impossível 

pensarmos o papel da antropologia sem considerar o contexto em que ela está sendo tratada. 

Para além do âmbito da audiência, temos o contexto Brasil. E como bem pontuou Gustavo 

Lins Ribeiro em sua fala, estamos lidando com uma herança colonial que ainda hoje opera 

como embarreiramento para a garantia de direitos de populações tradicionais, seja devido à 

concentração de terras ou a violência contra minorias étnicas. 

Evidentemente, não deve ser pensado nem esperado um fazer antropológico 

universal, como uma receita de bolo que, aplicado à qualquer realidade no mundo, cumpriria 

perfeitamente com sua função de apreender o objeto em análise. Trata-se de uma ciência 

contextualizada, que a despeito de suas teorias e técnicas reconhecidas, se constitui através de 

realidades heterogêneas, fluidas e dinâmicas. E talvez por este motivo a antropologia sempre 

esteja empregada no plural por entre perspectivas, percepções e subjetividades.  

Não obstante, este é um ponto de difícil entendimento para quem não é familiarizado 

com o fazer etnográfico e provoca equívocos, como o cometido pela revista Veja em sua 

reportagem. Segundo a opinião da antropóloga Renata Diniz, funcionária da Funai, a 

antropologia se legitima como ciência através da sua técnica, que segundo ela, foi exatamente 
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o que a revista Veja demonstrou desconhecer. Em sua fala durante a audiência expôs: 

“Devemos encaminhar a audiência e os argumentos expostos para uma direção não 

ideológica. Devemos nos pautar pelos argumentos técnicos, que é exatamente o que falta na 

referida matéria da Revista Veja.”78 Nesta perspectiva, Diniz tece uma crítica ao teor do 

debate que muito se voltou para a discussão de que a antropologia teria ou não um 

comprometimento ideológico com seu objeto de estudo, no caso em questão, referente às 

populações indígenas e comunidades quilombolas. Como estratégia argumentativa de que a 

produção de dados é feita através da utilização de uma técnica cientificamente elaborada, ela 

coloca: 

Esses termos que estão no artigo da revista Veja são totalmente falsos. Se alguém 

quiser minimamente se ilustrar é só abrir o site da Funai ou o site do ISA — 

Instituto Socioambiental — que vai achar ali todos esses dados. A quantidade de 

terras demarcadas, a proporção de terras demarcadas não é absolutamente 97%. Só 

na Amazônia, onde está a maior proporção de terras indígenas demarcadas, porque 

elas têm extensão maior naquele lugar, é de 13%. Então, isso tudo não passa de claro 

impropério. Só pode ser um argumento ideológico, porque de técnico não tem nada. 

Um argumento minimamente ilustrado, minimamente orientado pelos fatos, não há 

nessa revista. O que há é penduricalhos, esse tipo de fotografia, esse tipo de 

arremedo de afirmação técnica (informação verbal).79 

 

 

 

Também seguindo por este caminho de enfatizar a técnica contida nos procedimentos 

de demarcação de territórios, o Coordenador-Geral de Regularização de Territórios 

Quilombolas do Incra, Flávio Assis afirma que todos os antropólogos que trabalham para esta 

instituição são funcionários públicos e como todos os outros servidores, desempenham suas 

funções, produzem relatórios guiados por instruções normativas e legislações que regulam os 

procedimentos de delimitação territorial. Sobre estas instruções normativas, diz ele:  

 

(...) ela é fruto de um grupo de trabalho constituído pelo Presidente da República e 

coordenado pela Advocacia-Geral da União, com a participação de várias 

instituições. Foi esse grupo que elaborou a instrução normativa, apurando todas as 

questões e fazendo debates. Portanto, essa é a instrução que regulamenta todo o 

trabalho do Incra. Então, quando fica pronto, um relatório técnico é publicado no 

Diário Oficial e submetido à apreciação de diversas instituições. Abre-se um prazo 

para contestação a todos os interessados. Há oportunidade, inclusive, de apuração 

daquelas informações que ali estão. Portanto, do ponto de vista do Incra, os 

trabalhos de regulação fundiária de territórios quilombolas não são arbitrários. 

Existe uma normativa do Governo; o Governo tem uma normativa em relação a 

essas questões. Lembro ainda que o Incra não foi ouvido pela revista Veja. E o Incra 

é a instituição responsável, desde 2003, pela regularização das terras de quilombos. 

Mas não foi ouvido pela Veja (informação verbal).80 

 

                                                 
78 DINIZ, Renata. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
79Idem, s.p. 
80 ASSIS, Flávio. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
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Após tantas argumentações no que diz respeito à desinformação da revista ao 

produzir seus dados no que concerne à demarcação de terras e laudos de reconhecimento 

técnico, é perceptível a necessidade de se clarificar as denúncias de caráter equivocado, na 

mesma medida em que se busca informar a sociedade sobre o real funcionamento e realização 

destes procedimentos demarcatórios e deidentificação. No entanto, a despeito do contexto da 

audiência, me pergunto se seria possível estabelecer um diálogo sobre a disciplina em um 

caráter unicamente técnico, sem entrar em questões éticas. A própria técnica antropológica de 

pesquisa (etnografia) requer uma reflexão não apenas metodológica, mas política, no que 

tange a relação desta com o seu objeto de estudo e a própria postura do pesquisador 

(antropólogo) em campo. Inclusive, ao longo do debate, ao questionarem sobre o fazer 

antropológico, a antropóloga Mariana Fernandes, funcionária da Fundação Cultural Palmares, 

também registrou a sua opinião e compartilhou experiência. Segundo ela: 

 

Quanto à atuação dos antropólogos, a minha postura, ao fazer relatórios, laudos 

antropológicos, relatórios de impacto, análise de estudos de impacto na Fundação 

Cultural Palmares, é extremamente racional, diferente do que disse aqui o nosso 

colega (Edward Luz) a respeito da subjetividade ou da emoção de determinados 

antropólogos quando trabalham com grupos tradicionais. Nesse sentido, existe toda 

uma questão voltada para a elaboração de estudos de impacto e dos licenciamentos 

ambientais, e temos que entender os limites da nossa atuação. Um antropólogo deve 

ter toda uma preocupação quanto, a saber, até onde vai sua atuação, seja em 

relatórios de identificação, seja em elaboração de relatórios de impacto, seja 

trabalhando para o Governo. Isso envolve uma questão ética(informação verbal).81 

 

 

 

Em outro momento, seguindo a seqüência estabelecida pelo ordenamento dos 

inscritos que pediram direito a fala no debate, os deputados Nelson Proença e Luiz Alberto 

ganham a vez, respectivamente. Seguindo por uma linha que problematiza a questão da 

representação democrática no ambiente do Congresso Nacional conforme a inserção de 

parlamentares negros e indígenas naquela Casa, o deputado Nelson Proença aponta: 

 

(...) O País tem, digamos, dívidas com suas populações indígenas e com os 

descendentes dos quilombos? Claro que tem! como o País também tem dívidas com 

aqueles que estão na base da pirâmide social do Brasil, com aqueles que são vítimas, 

a exemplo dos índios e dos negros, da opressão, da desigualdade, da 

faltadeoportunidades. V.Exa, Deputada Erundina, lembrou muito bem que há uma 

carência derepresentação por parte de setores importantes da sociedade brasileira 

aqui noCongresso Nacional. Acho que isso explica, de certa maneira, o fato de não 

termos um representante dos quilombolas ou dos indígenas. Isso faz com que nossa 

representação seja imperfeita? Em minha opinião, não! Isso diminui o caráter 

democrático do Congresso Nacional? Em minha opinião, também não. Eu tive um 

                                                 
81 FERNANDES, Loc. Cit., s.p. 
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professor na universidade, há muitos anos, que, em um dos momentos mais duros da 

ditadura militar, dizia: “Olhem, a coisa mais importante que o Congresso Nacional 

pode fazer é estar aberto”. Talvez a coisa mais importante para qualquer Parlamento 

é estar aberto, é permitir que a sociedade tenha um espaço democrático, livre para 

discutir, como estamos fazendo aqui. Quero também manifestar minha mais 

irrestrita e absoluta solidariedade às questões indígenas e às questões quilombolas, 

até porque sou solidário, até porque tenho a tradição de ter-me manifestado, em 

minha vida pública, de forma solidária as reivindicação das minorias. Luto para que 

elas não cometam erros que dificultem a solidariedade, que precisa ser não só de 

poucos Parlamentares, mas do conjunto da sociedade brasileira. Acho que essa é 

uma questão fundamental que precisa ser posta aqui (informação verbal).82 

 

 

 

A respeito da fala do deputado, dois aspectos me chamaram a atenção. O primeiro 

deles diz respeito à concepção de representação política e o segundo a percepção de 

democracia. Em seu discurso, Proença reconhece a ausência de quilombolas e indígenas entre 

os parlamentares brasileiros, mas acredita que este fator não diminui o caráter democrático do 

Congresso Nacional, uma vez que estes grupos possuem espaço para serem ouvidos, como o 

exemplo da audiência. No entanto, será que seria este tipo de representação a ser questionada 

naquele momento? Tive a impressão que longe de se fazer apenas “ouvido”, o problema 

maior quando mencionada a representação de minorias era no sentido de se fazer valer os seus 

direitos e até mesmo o simples fato de serem visibilizados de uma maneira significativa, fora 

da zona de exclusão onde foram alocados desde sempre na existência do Brasil como 

território político. 

 Nesse sentido, surge a pergunta: de que adianta, para estes grupos minoritários como 

os indígenas e quilombolas, uma Casa democrática funcionando nestas condições, onde a 

maioria esmagadora ainda figura como sendo um extrato da população branca elitista 

enquanto as minorias étnicas ficam à mercê da boa vontade e da sensibilidade destes sujeitos 

para defenderem causas que dizem respeito à garantia de direitos destas comunidades? Sobre 

este assunto, o deputado Nelson Proença registra ainda a sua preocupação para que estes 

grupos não se comprometam através de “erros”, entendidos aqui como atitudes reacionárias, 

de forma a perder o apoio e solidariedade de parlamentares e até mesmo da sociedade 

brasileira, afinal, considerando a situação em que se encontram estas populações, esta postura 

seria um possível suporte estratégico na luta política travada por estes grupos. Não obstante, 

vale a pena observar o que corresponde esta“solidariedade” por parte do deputado para com 

as causas destes grupos. Na contextualização de seu discurso, o que deveria ser entendido 

como um apoio a atitude sobre as causas de luta comportada dentro do exercício de direito 
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Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
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destes grupos minoritários, passa a ser percebido quase como um favor feito em benefício das 

minorias étnicas aqui mencionadas. 

Por sua vez, fazendo referência a revista Veja e a então reportagem, o deputado Luiz 

Alberto aborda aspectos da realidade enfrentada por grupos quilombolas no que concerne ao 

processo de reconhecimento étnico e territorial de suas comunidades. Para isso, levanta 

aspectos históricos que elucidam o cenário de exclusão social na qual estas pessoas se 

encontram inseridas, demonstrando também um conhecimento sobre as argumentações 

legitimadas para operarem na formalização do reconhecimento étnico e cultural das 

comunidades. Disse ele: 

 

A rigor, e a Veja cai aqui numa belíssima contradição, para se beneficiar de qualquer 

política pública decente neste País seria muito mais razoável um índio ouum negro 

se declarar branco, e não o contrário. Porquehistoricamente é a população branca 

brasileira que se beneficia da estrutura doEstado. Vejamos aqui a própria 

composição desta Casa, da Câmara dos Deputados. Quem são os representantes do 

povo brasileiro aqui? Quemfreqüentou até então os bancos das universidades deste 

País? Porque essascomunidades que existem há séculos eram reconhecidas enquanto 

tal quandoviviam sob o regime semi-escravagista, nas fazendas. À medida que o 

Estadobrasileiro reconhece e aplica essas convenções83, das quais ele é signatário, 

reconhecendo essas comunidades, reafirmando isso na Constituição brasileira, aí 

oataque vem organizado. (...) A matéria da Veja diz que até comunidades negras que 

ocuparam as terrasapós a escravidão... Qual é o problema? O conceito de quilombo 

não tem a ver, necessariamente, com a escravidão. Tem a ver com a condição 

histórica desubmissão, de opressão que essas comunidades viveram e que, inclusive, 

foramobrigadas a se deslocar. Isso não desconstitui a identidade quilombola. Ela 

sedeslocou por uma pressão do fazendeiro, por uma pressão do aparelho 

policialvinculado ao fazendeiro. E ela teve de ocupar outros espaços. Ninguém deixa 

de seríndio, negro ou branco porque se deslocou daquele território que o poderia 

identificarou não. Não desconstituo a minha identidade porque eu mudei de 

território. Territórioé fato. Constitui o meu universo cultural para sobreviver, para 

reproduzir física eculturalmente(informação verbal).84 

 

 

 

Dialogando com a discussão traçada pelo deputado Alberto, deve-se entender que o 

processo de colonização brasileiro configurou de maneira significativa a estruturação social 

brasileira dos dias de hoje. Sobre este aspecto, imediatamente me vem à mente a chamada da 

reportagem da revista Veja que dizia: “Critérios frouxos para a delimitação de reservas 

indígenas e quilombos ajudam a engordar as contas de organizações não governamentais e 

diminuem ainda mais o território destinado aos brasileiros que querem produzir.”85 O tom de 

denúncia deste enunciado faz parecer que o processo de demarcação de terras indígenas e 

                                                 
83 Convenções como a 169 da OIT , vigente no Brasil a partir de 2003, figuram como aparatos de direito 

significativos para assegurar melhores condições de vida a povos indígenas e comunidades tribais. Ver mais em: 

http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3764 (Acesso em: 27 de outubro de 2014.) 
84 ALBERTO, Luiz. Audiência Pública:Direito ao Território e às Políticas de Demarcação de Terras das 

Populações Indígenas e Quilombolas. 9 de julho de 2010. 
85COUTINHO L., PAULIN I., MEDEIROS J. Op. Cit, p. 01. 
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quilombolas figura como absurdo, uma vez que as prioridades da classe ruralista “que quer 

produzir” aparecem prejudicadas por este tipo de política.  

O processo de dominação e subjugação destes povos se naturalizou de tal forma que 

no âmbito da reportagem e até mesmo nas falas de alguns participantes da audiência, como o 

deputado Carlos Setim, as vítimas do nosso passado colonial aparecem representadas na 

figura de latifundiários e grandes empresários. Em outra medida, os “critérios frouxos” 

descredibiliza todo um conhecimento instituído pela Antropologia como ciência, o que deixa 

transparecer o desconhecimento, por parte da revista e seus representantes, dos parâmetros 

utilizados pela disciplina em suas observações. 

Após a apresentação de trechos da audiência escolhida como fonte etnográfica no 

processo de análise da percepção do conhecimento antropológico problematizado a partir da 

publicação da matéria A Farra da Antropologia Oportunista, encerro este capítulo para dar 

início à discussão direcionada de dois pontos que mais foram mencionados ao longo do 

debate: o aspecto político do fazer antropológico e as técnicas utilizadas pela disciplina nos 

processos de reconhecimento étnico e territorial e produção de laudos. 
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4. CAPÍTULO III – ANTROPOLOGIA EM AÇÃO: USOS E 

PERCEPÇÕES DE UMA CIÊNCIA  

 

4.1 E PORQUÊ A ANTROPOLOGIA NÃO SERIA UMA CIÊNCIA, 

AFINAL?  

 

Como em qualquer campo de conhecimento, a antropologia possui seus parâmetros 

estruturadores de pesquisa, tanto teóricos como metodológicos e assim é fundada dentro da 

categoria de ciência. No entanto, a despeito da idéia de ciência dura, concebida nos moldes do 

empiricismo e positivismo, a antropologia se destaca por seu caráter multi-situado de análise, 

o que desmistifica a crença na objetividade absoluta e na verdade única, afinal, como pensar o 

absoluto se tudo o que é social é relativo? Não por menos, a antropologia lida com o 

relacional em sua perspectiva, situando-se bem na medida em que problematiza e aborda o 

seu lugar de fala no âmbito de suas pesquisas, independente do que esteja produzindo. 

É importante também salientar não só o contexto da antropologia nela mesma, mas a 

sua inserção em uma sociedade moderna que, por sua vez, é caracterizada pela produção do 

discurso científico como institucionalizador de conhecimento. Segundo Latour, há na 

modernidade uma dificuldade emreconhecer que a fonte do conhecimento somos nós 

mesmos, e por nossa vez, híbridos. Nas palavras de Latour:  

 

Nem nosso conhecimento cientifico, nem a constituição de nossa sociedade, nem as 

afirmações tradicionais relativas às conexões entre nossa sociedade e nosso 

conhecimento continuam a ser vistas como predefinidas. Na medida em que 

descobrimos o estatuto convencional e construído de nossas formas de 

conhecimento, somos levados a compreender que somos nós - e não a realidade - 

que estamos na origem daquilo que sabemos. O conhecimento, assim como o 

Estado, é produto das ações humanas86 

 

 

 

Neste sentido, lidar com a pluralidade e a dinâmica social aparece como um desafio aos 

cientistas, que por vezes apresentam dificuldades em estabelecer um posicionamento crítico e 

consciente de sua condição de produtores de saberes (verdades). Isto se dá devido a sua 

imersão no mesmo universo moderno fragmentado a qual pertence o seu objeto de estudo. 

Porém, pode-se dizer que, ciente desta condição, a antropologia aponta o próprio pesquisador 
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como parte de um tecido inteiriço de determinada realidade social, sempre clarificando tal 

aspecto em suas análises, o que por sua vez promove a seriedade, credibilidade e 

contextualização de seus trabalhos. Tal aspecto é de difícil entendimento para aqueles 

seguidores da ciência moderna, onde a imparcialidade e neutralidade são tidas como 

definidoras do método científico. 

Sobre este assunto, Roberto Cardoso aborda a questão da metodologia científica através 

de um aspecto que considero muito interessante, que diz respeito à percepção do tipo de 

compreensão que é estabelecida dentro de um campo de conhecimento específico. Em suas 

palavras: “Os métodos estabelecidos pela comunidade de profissionais geram um campo 

intersubjetivo por meio do qual os resultados das investigações passam a ser considerados 

válidos ou não”87. Na maioria dos casos, quem se encontra fora deste campo se vê excluído de 

qualquer participação significativa na produção de resultados. Adiante, o autor explica:  

 

O reino da compreensão intersubjetiva é pressuposta por qualquer “ciência objetiva” 

uma vez que cientistas também precisam chegar a um entendimento entre si sobre o 

sentido de termos, critérios para testar hipóteses e assim por diante.88 

 

 

De fato, não podemos deixar de considerar todo o aspecto formal de uma ciência e que a 

antropologia, por ser uma, carrega consigo. Por este motivo, possui suas próprias metodologias, 

parâmetros analíticos e teorias. No entanto, a meu ver, ela possui a grande vantagem de ter como 

objeto de pesquisa um universo que se reinventa constantemente e que se apresenta de forma 

distinta para o seu observador, a depender de sua subjetividade, sensibilidade, experiência de 

vida. E daí a possibilidade de cientistas distintos pesquisarem o mesmo campo, em um mesmo 

período de tempo, utilizando-se da mesma metodologia e adquirindo resultados distintos, ambos 

totalmente aceitáveis. Há de se considerar que este aspecto é reconhecido internamente à 

disciplina, tendo outras áreas encontrado dificuldade em compreender este ponto tão 

característico da antropologia. 

Pode-se dizer quea não consideração destes fatores é responsável por grande parte dos 

problemas enfrentados pela antropologia no estabelecimento de diálogos com outras áreas do 

conhecimento, inclusive o direito. Sobre esta condição, Alfredo Wagner coloca: 

 

O trabalho de perícia antropológica tem de ser arrancado dos quadros da naturalização 

do conhecimento e isto pode levar a uma relação tensa com os operadores do direito. 

Eles sempre dizem que não foram suficientemente contemplados. É como se tivéssemos 

feito sempre a metade do percurso e não o percurso completo. Com freqüência somos 

                                                 
87OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O trabalho do antropólogo. São Paulo: UNESP, 2000, p.75. 
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chamados para novas audiências para explicar o que acham que não ficou explicado. E 

este não explicado é difícil de sê-lo porque contraria o absoluto e é relacional.89 

 

 

De forma semelhante, o antropólogo Jorge Bruno do Ministério Público Federal comenta sobre 

esta interação entre antropologia e direito compartilhando da visão acima esboçada por Alfredo 

Wagner. Em suas palavras: 

 

Eu acho que há muitas possibilidades de diálogo entre Direito e Antropologia. Ao 

mesmo tempo em que vejo essa possibilidade e esse potencial, percebo também, 

principalmente por parte do Direito, uma demanda que muitas vezes a Antropologia não 

pode fazer. No Direito se dá muito valor a tomadas de posições, afirmações. Por 

exemplo, muitas das demandas, e não só aqui no MP, mas quem fez qualquer tipo de 

perícia pode confirmar isso, o que o direito quer é uma definição se tal solução, tal 

questão responde por “a” ou “b”. A análise da própria questão ou problematizar a 

realidade ali, não é bem aceita pelo Direito. E isso muitas vezes torna, digamos, difícil 

este convívio e esta complementação de saberes. Há determinadas demandas que são 

muito difíceis de nós antropólogos satisfazermos plenamente o que o pessoal do direito 

espera. Porque determinadas conclusões, elas devem ser um processo e não uma 

definição nossa do que observamos na realidade. 90 

 

 

 

Percebo que há uma necessidade urgente em nossa disciplina de se fazer inteligível em 

outros campos que não o próprio, para então conseguir figurar como um conhecimento prático, 

despertando o seu lado utilitário e se fazendo efetiva nas causas que lhe diz respeito. Com isso, 

não estou negando toda a importância da produção teórica e eficácia técnica existente em nossa 

disciplina. Ao contrário. É exatamente por reconhecer a qualidade estrutural da disciplina e por 

perceber a flexibilidade e adaptabilidade de seu método às situações diversas é que acredito no 

alto potencial da antropologia em estabelecer diálogos com os mais variados campos, inclusive 

os mais remotos de sua área de formação. Diria até que este é o seu diferencial com relação às 

outras ciências sociais.  

No entanto, apesar do diálogo ser possível de se estabelecer, a intersubjetividade 

permanece, afinal: “O homem de ciência, tal como o homem comum, tem de conviver com a 

realidade intersubjetiva; ou seja, tanto o cientista como o leigo encontram-se presos às suas 

determinações.”91Talvez, por isso o exercício de compreensão da alteridade e o estabelecimento 

de diálogosem campos distintos figurem como algo tão complexo e árduo de se exercer. Ao 

mesmo tempo, também me pergunto em que medida esta “incompreensão metodológica” possa 
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 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Perito e perícias: novo capítulo de (des) naturalização da 

antropologia. A luta contra positivistas e contra o empiricismo vulgar. In: SILVA, Gláucia (org.). Antropologia 

extramuros: novas responsabilidades sociais e políticas dos antropólogos. Paralelo 15, DF, 2008, p.50. 
90 BRUNO apud REGO. Op. Cit, p.106-107 
91 OLIVEIRA. Op. Cit., p.80. 
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ser proposital, tendo em vista a dimensão dos interesses envolvidos nas questões com as quais a 

antropologia tem lidado nas demandas do Estado. 

 

4.2 O PODER DO SABER: AS REPERCUSSÕES POLÍTICAS DA 

ANTROPOLOGIA NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

No que diz respeito ao contexto da audiência, a veracidade e confiabilidade da 

produção etnográfica foi freqüentemente questionada e diante disso, algumas considerações 

são válidas. Primeiramente, deveríamos pensar: o que a estaria deixando na berlinda ao ponto 

de ser invalidada como conhecimento legítimo? Embora nenhuma das acusações apontadas 

pela revista tenha sido comprovada, porque a produção de laudos é alvo de críticas? Na 

maioria dos discursos elaborados na audiência, a demarcação de terras indígenas e quilombos 

aparecem como direitos constitucionalmente garantidos, então onde estaria o problema? 

Bem, especificamente, ao falarmos de questões territoriais estamos lidando com um 

tema político, onde muitos interesses, de naturezas distintas, se encontram envolvidos. Estes 

podem ser de ordem econômica, étnica, religiosa, política... Trata-se de um assunto que vai 

além da antropologia, mas que a perpassa de maneira inevitável por estar diretamente 

relacionado com o seu objeto de estudo. Sendo assim, não é difícil compreender que, na 

disputa por terras, laudos antropológicos sejam questionados em uma tentativa de torná-los 

inválidos, já que na maioria dos casos estesdizem respeito ao direito de populações indígenas 

e quilombolas, comunidades historicamente desfavorecidas e alocadas na subalternidade. 

Um dos argumentos lançados contra a produção de laudos antropológicos consiste na 

possível falta de imparcialidade destes, uma vez que geralmente figuram favoráveis as causas 

dos grupos com quem trabalha. E aqui, uma questão ética se apresenta: Estaríamos tratando 

da responsabilidade social do antropólogo como profissional ou seria o comprometimento 

deste com alguma causa ou ideologia? O primeiro seria uma implicação do segundo? Para 

pensar esta colocação, consideremos a colocação de Roberto Cardoso de Oliveira: 

 

Enquanto antropólogos orgânicos, nada nos impede de agir junto aos povos que 

estudamos, sempre sob o signo da solidariedade – sendo esta solidariedade o modo 

pelo qual iluminamos o teor de nossa imparcialidade e, esta sob o signo da justiça. A 

eqüidistância moral e política, recomendada pela antiga academia, parece não se 

justificar nos dia de hoje, mesmo porque, a partir da evidência de que não existe 

objetividade absoluta, sendo ela, portanto, uma mera ilusão – o que, é bom lembrar, 
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não implica em exorcizar toda e qualquer objetividade, mas somente o 

objetivismo.92 

 

 

 

Aqui cabe clarificar que a objetividade da pesquisa é uma construção social, diz respeito à 

comunidade científica. Subjetividade e objetividade coexistem na construção científica, e os 

métodos e técnicas utilizadas na constatação de dados só nos provêem o que estamos 

preparados e condicionados a observar e escutar; a nossa percepção faz parte do nosso 

universo cultural. Segundo Fourez: 

 

Dizer que algo é objetivo é dizer que é algo do qual se pode falar com sentido; é 

situá-lo em um universo comum de percepção e de comunicação, convencional, 

instituído por uma cultura. A objetividade, compreendida deste modo, não é 

absoluta, mas sempre relativa a uma cultura.93 

 

 

 

Neste sentido, não podemos desvencilhar o objeto de estudo do contexto no qual este 

e seu observador se encontram inseridos, e este contexto é de disputa política. Sendo assim, o 

conhecimento antropológico opera como uma arma poderosa neste cenário, e por isto requer 

grande responsabilidade por parte do antropólogo que desenvolve o seu trabalho. Segundo 

Roberto Cardoso, sob as categorias de solidariedade e justiça, o posicionamento favorável as 

demandas das comunidades estudadas se justifica. Afinal, de que serviria a antropologia se 

não para se fazer compreender a realidade de seu objeto de estudo de forma a reparar 

eventuais equívocos, seja ele de que ordem for!? 

Não obstante, este exercício requer uma sensibilidade que vai além da aplicação de 

técnicas de pesquisa, sendo esta respaldada por uma “parcialidade consciente” que se constitui 

através do pesquisador em perspectiva. Como bem coloca Caldeira: “É necessário não apenas 

pensar que tipo de representação é possível criar sobre os outros e quais os nossos 

procedimentos ao construir interpretações, mas que tipo de crítica e de política nós queremos 

fazer.”94 Desta forma, a autora chama a atenção para a postura política que todos nós, como 

sujeitos sociais, somos obrigados a assumir diariamente em nossas atribuições, sejam elas 

profissionais ou não.  
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Este aspecto de engajamento político, inclusive, figura como uma característica do 

contexto de formação das ciências sociais no Brasil. Peirano aponta em seu trabalho a intensa 

relação existente entre as produções dos intelectuais brasileiros e o projeto de formação de 

nossa identidade nacional.95 Envolvidos neste objetivo de produção de um imaginário 

nacional e preocupados em sistematizar o contexto social do momento, pensadores sociais 

estabeleceram suas produções científicas em circunstancias politicamente estruturadas através 

de um ideal de responsabilidade social para com sua nação. Sobre este aspecto, Ramos 

coloca:A responsabilidade dos intelectuais era construir uma identidade nacional baseada no 

que era “nativo” (...) sua (dos intelectuais) produção era motivada e orientada por uma 

responsabilidade civil paralela a consolidação de uma nacionalidade bem definida96. 

A despeito do contexto político que permeia a produção etnográfica brasileira desde 

os seus primeiros passos, é possível administrar diferentes concepções sobre o problema em 

análise, já que diferentes pesquisadores partem de lugares de falas distintos e assumem 

diferentes posturas, todas elas com seus referenciais validativos, sendo o caráter científico o 

maior deles, sempre prezando por uma clareza conceitual e de procedimento. Como Ramos 

aponta:O antropólogo como cidadão possui responsabilidade não apenas com as pessoas por 

ele estudadas, mas também com a disciplina que ele pratica.97E este aspecto pode ser 

considerado ao pensarmos na relação de responsabilidade estabelecida entre o pesquisador e a 

autoria de sua produção (etnografia).Neste sentido, deve-se igualmente considerar o efeito que 

a legitimidade de um trabalho classificado como científico produz em nosso meio social, onde 

a ciência é parâmetro de grande aceitação.É na confiança social conquistada que reside a 

credibilidade do conhecimento científico. 

No entanto, infelizmente, como ocorre em tantas outras áreas do conhecimento, o 

saber científico pode ser utilizado para interesses mesquinhos, onde a vida de pessoas é posta 

em risco ou até mesmo destruídas em detrimento de interesses particulares de um grupo 

específico. Por estarmos imersos em um campo político, interesses econômicos não podem 

ser descartados, nem os de nenhuma outra ordem. Sendo assim, é possível encontrar fraudes e 

subornos relacionados à produção científica no que diz respeito à manipulação de dados ou 

informações. Mas cabe diferenciar a produção séria da produção fraudulenta, sendo esta 
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última caracterizada como crime e por este motivo, foge ao modelo de produção científica 

aqui considerada e discutida. 

Não obstante, outro ponto que merece reflexão é o fato do Estado também ser um 

produtor de verdades, onde o que é certo e errado passa pelo crivo de seus parâmetros 

constitucionais e institucionais no que diz respeito à ordenação e alocação de sujeitos sociais. 

Em parceria com o Estado, o conhecimento científico é um grande aliado no desenvolvimento 

social e econômico do país. Neste sentido, podemos pensar a inserção dos campos de 

conhecimento em suas instituições, assim como é feito a utilização destas produções 

científicas. O contexto de construção de nosso Estado Nação observado por Peirano 

exemplifica a maneira pela qualteorias sociais atuaram na construção de perfis identitários 

idealizados, posteriormente estabelecidos como geradores do povo brasileiro. A romantização 

do nosso passado colonial cria expectativas com relação a figura do negro, índio e branco e 

suas respectivas posições na estrutura social do país. Percepções equivocadas de falsos índios 

e falsos quilombolas, como as apresentadas na reportagem, podem ser fruto de uma 

refutabilidade e intolerância criada a partir da divergência da realidade encontrada quando 

comparada aos parâmetros que o Estado nos impôs através de uma identidade nacional. 

 Além disso, para compreender o debate traçado no contexto da audiência deve-se 

considerar também que no momento em que a antropologia se insere no âmbito do Estado para 

responder a uma demanda em específico, esta está pisando em um terreno de disputas políticas e 

por este motivo a produção etnográfica corre o risco de ser apropriada de diversas maneiras, 

podendo inclusive ser vítima de equívocos interpretativos, tais como os cometidospela 

reportagem da revista Veja. Na verdade, os grupos nos quais a antropologia lida são sujeitos 

políticos e é impossível dissociá-los deste contexto maior de disputas em que se encontram e que 

bem conhecemos; dentre elas disputas por reconhecimento étnico, territorial e políticas públicas.  

 Em sua análise sobre a produção etnográfica brasileira, Ramos afirma: A experiência de 

muitos de nós tem mostrado que existe uma correlação entre um sólido trabalho etnográfico e 

ações politicamente efetivas, não apenas devido a acumulação de conhecimento, mas também à 

autoridade que tal conhecimento confere.98O que precisamos clarificar é que a produção 

etnográfica politicamente engajada não diminui o seu caráter científico nem a sua credibilidade. 

Não há ciência situada fora de uma esfera de interesses políticos e sociais.Ao atuar em meio a 

uma luta de interesses, cria-se uma expectativa por parte do objeto estudado com relação a 
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postura do antropólogo pesquisador, que por sua vez possui um conhecimento e está ciente da 

constituição do meio por ele analisado. Aspectos como injustiça social, dizimação de etnias, 

desapropriação territorial são fatores que acompanham a realidade a qual a maior parte dos 

grupos estudados por antropólogos vivencia.  

Sendo assim, considerando a aplicação do conhecimento antropológico em um 

ambiente de disputa política, estaria a antropologia obrigada a figurar como militante das 

causas de minorias étnicas? Em seu artigo Antropólogos e Profissionalização, Roque 

Laraiacoloca algo válido de discussão: “Causa espanto aos meios jurídicos o fato de os 

antropólogos recusarem fazer laudos para a parte não indígena. É bem verdade que os 

advogados participam dos dois lados, ou seja, tanto da defesa como da acusação, os 

antropólogos não.”99Em consonância com esta idéia, Ramos coloca: “No Brasil, associaras 

obrigações acadêmicas à prática da responsabilidade social não é apenas freqüente, mas 

altamente desejada e esperada pela comunidade antropológica como um todo.”100Ecomo ser 

diferente, uma vez que a prática antropológica no Brasil acontece em contextos críticos de 

exclusão e desigualdade social? Seria este envolvimento um aspecto inevitáveldo fazer 

antropológico pensado em termos de Brasil? Segundo Ribeiro: “Dada a centralidade da 

pesquisa de campo e da atuação política dos antropólogos brasileiros na defesa dos direitos 

humanos, seria um contrasenso supor alguma indisposição quanto à necessidade ética de 

proteção dos interesses das populações pesquisadas.”101 

Para pensarmos esta questão é interessante considerar o posicionamento de denúncia 

elaborado pelo antropólogo Edward Luz no momento da audiência. Como ele próprio colocou 

ao se referir às suas colocações, trata-se de uma postura que “foge à regra” uma vez que a sua 

concepção de que o caráter político do fazer etnográfico seria decorrente de benefícios 

pessoais oferecidos aos pesquisadores,não é compartilhada pela maioria esmagadora dos 

antropólogos. É difícil acreditar na validade destas informações quando se tem conhecimento 

sobre as reais condições enfrentadas pelas minorias étnicas no Brasil.  

Estranho pensar em recebimento de propina para atuar ao lado da parte menos 

favorecida, a das comunidades indígenas e quilombolas que, em muitos casos, sequer 

possuem o seu direito de existir assegurado pelo Estado. Mais fácil seria considerar a 

existência de produção de falsos laudos favorecendo as demandas de grandes empresários. De 
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fato, a possibilidade de fraude ou equívoco é existente, assim como é em qualquer outro 

ambiente de produção profissional. O que quero com isso é apenas chamar a atenção para a 

variabilidade de perspectivas e dados construídos dentro do campo da antropologia, e da 

necessidade de uma percepção crítica sobre a disciplina para lidar com a sua produção, que a 

propósito, sempre estará situada em um contexto político e de disputas, seja ele qual for. 

 

4.3 RECONHECENDO A ALTERIDADE: O MAL ESTAR DA POLÍTICA 

DE IDENTIFICAÇÃO  

 

Outra questão que tange o trabalho antropológico é o reconhecimento de identidades 

étnicas. Na verdade, o que o antropólogo faz, após estudo com determinado grupo, é indicar a 

presença de etnias até o momento invisibilizadas. Não diz respeito ao antropólogo criar etnias, 

vínculos ou emitir sentenças de quem é ou não é algo. O que acontece é o desconhecimento 

das pessoas com relação à dinâmica cultural e identitária desenvolvida através da estratégia de 

pertença, por sinal muito utilizado nos dias de hoje por grupos indígenas, comunidades 

tradicionais e quilombolas. Sobre as denúncias de falsos índios e falsos quilombolas 

apontados pela revista Veja, o antropólogo Gustavo Lins, no momento da audiência, coloca: 

 

Com relação ao trecho da matéria no qual se fazia referência à questão da etnia 

“neotupinambá baiana”, esta se trata de uma ironia de mau gosto literário para criar 

mais confusão numa seara que, por si, já é bastante confusa e que no senso comum 

as pessoas realmente não entendem. Ora, que história é essa que, de repente, começa 

a aparecer quilombola e índio em lugares onde não existiam? Esse termo refere-se, 

na Antropologia, ao que se chama de etnogênese, ou seja, o surgimento de novas 

etnias. Será que são novas assim? Muitas vezes, por causa da violência que 

sofreram, essas populações têm de se disfarçar de outras populações, fingem que não 

são índios, que não são quilombolas, porque se assim o fizerem, serão mais 

maltratados ainda. Então, quando muda o contexto político e econômico, elas 

reaparecem e dizem: “Nós não somos caboclos não; nós somos tupinambás” ou “nós 

somos quilombolas de tal lugar”. Então, apareceu uma identidade nova? Sim, 

apareceu. Ela é tão nova assim? Não, ela estava ali, entre parênteses, sufocada. A 

maioria das pessoas normalmente acredita que a identidade é uma coisa única, que a 

pessoa tem uma identidade só, mas não temos uma só. A pessoa pode ser indígena e, 

ao mesmo tempo completamente imersa e fascinada por tecnologia, e ela não vai 

deixar de ser menos ou mais índio por causa disso. Normalmente o argumento 

utilizado no sentido comum de quem não conhece essas coisas é de que quem anda 

vestido, quem usa carro ou avião, relógio, celular etc. não é índio. Ora, se fosse 

assim, o que aconteceria? Não haveria mais índios nos Estados Unidos. Os 

mohawks, em Nova Iorque, são especializados em construção em altura, de arranha-

céus com mais de setenta ou oitenta andares. E não deixaram de serem índios porque 

fazem isso, pelo contrário, falam sua língua, têm os seus rituais, os seus deuses, e 

assim sucessivamente (informação verbal).102 

 

                                                 
102 RIBEIRO. LocCit.,s.p. 
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Além de compreender o processo de etnogênese, muito bem explicado na fala acima, 

para entendermos os processos de identificação de uma população, é igualmente necessário 

considerar que estamos tratando de fenômenos contínuos, construídos por meio dos 

acontecimentos históricos, das ações diárias e cotidianas dos indivíduos, de suas experiências 

pessoais e pelos contextos compartilhados e vivenciados por cada um deles. Não se trata de 

fatos fixos, de objetos bem delimitados e situados dentro de uma realidade apenas. Ao 

contrário, a noção de identidade se refere muito mais a momentos, etapas de identificação dos 

indivíduos e grupos em diversas situações, em espaços concretos e imaginados, tendo em 

vista a variedade de fenômenos que caracterizam uma vida social. Identidade “é definida 

historicamente, e não biologicamente”103e este fator já é suficiente para evidenciar o caráter 

político que a compõe.A construção de uma análise antropológica sobre um grupo que esteja 

passando por um processo de redefinição identitária é algo complexo e delicado de se fazer. 

Há de se ter uma compreensão refinada de todo o contexto histórico e atual onde aquele grupo 

se encontra inserido, assim como requer uma conscientização sobre o provável cenário de 

disputa que os envolve. Como assinala Hall, a concepção se formula na seguinte percepção: 

 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado 

ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. 

Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma 

mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política da diferença. 
104 

 

 

Esta formulação da política da diferença constitui a estratégia de pertença que muitos grupos 

elaboram para se constituírem como sujeitos sociais possuidores de direitos. A situação de 

exclusão que a maioria destes grupos vivencia incitou o desenvolvimento de estratégias para 

garantirem o acesso a políticas públicas que vem sido oferecidas em benefício da qualidade de 

vida e incentivo acultura como parte de uma governabilidade voltada para a inclusão de 

minorias étnicas e comunidades tradicionais adotada recentemente no cenário brasileiro. 

Sobre esta situação e a par da publicação da reportagem aqui referida, Freitas produz um 

artigo problematizando alguns dos percursos argumentativos traçados pela Revista. Em seu 

trabalho, coloca: 

A construção da identidade é um instrumento de luta no campo político e essa luta 

deve ser elemento a ser considerado na relação o pesquisador e o “outro”. Não é 

uma disputa dual, em que de um lado estão aqueles que possuem a razão e do outro 

aqueles “interesseiros” e desonestos. São vários lados que disputam, assim como 

ninguém está isento de interesses ou é totalmente honesto, seja lá o que isso queira 

significar. É justamente na imprecisão da definição do que é “isento” ou “honesto” 

                                                 
103

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006, p.13. 

104Ibid, p. 21. 
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que os sujeitos envolvidos jogam, fazendo com que o antropólogo tenha que 

contextualizar e entender como isso é usado no cotidiano das relações, que são o 

foco de sua atenção como pesquisador.105 

 

 

Como metáfora elucidativa utilizada por Freitas, a identidade pode ser melhor percebida ao 

ser tratada como um jogo na medida em que é elaborada estrategicamente a depender da 

conjuntura em que os indivíduos ou grupos se encontram. Em suas palavras:“A identidade, 

portanto, seria um jogo composto por diferentes conteúdos de sociabilidade que, ao se 

encontrarem, não definem claramente fronteiras. Aponta para o inacabado da existência, 

sempre sedenta de novas afecções.”106 

Neste momento, o autor chama a atenção para o caráter não totalizante das definições 

identitárias e este ponto é algo que incomoda profundamente o nosso senso comum que 

entende identidade como uma categoria definidora e determinante em absoluto. A não 

contextualização dos sujeitos que se apropriam de diferentes identidades em diferentes 

momentos de suas vidas impossibilita o entendimento da maneira pela qual a antropologia 

lida com este processo, que por sua vez é relacional em sua natureza. Ou seja, a caracterização 

identitária se dá através da interação com um outroque provê um parâmetro de diferenciação 

do que o sujeito afirma ser. E o que um sujeito é ou deixa de ser varia sempre conforme a 

situação social em que este se encontra. Neste sentido, o esclarecimento da disciplina 

antropologia e do fazer antropológico também opera como uma arma a favor da 

desconstrução de estereótipos, preconceitos e concepções ordinárias e nos prepara para 

sermos cidadãos do mundo. 

Em uma análise pessoal, considero louvável o trabalho de compartilhar 

conhecimentos de uma forma que este seja útil para um público além da academia, 

promovendo um acesso não elitizado às produções científicas. Afinal, dentro de um cenário 

com grandes diferenças sociais, o acesso ao conhecimento aparece como uma arma poderosa 

na luta por garantia de direitos e igualdade social. Por este viés, podemos compreender a 

relevância de eventos como o da audiência aqui comentada, uma vez que operam como 

oportunidades para se debater temas de interesse público e que em muitos casos são mal 

apresentados por estarem submetidos a um monopólio midiático que possui total controle 

sobre o conteúdo do que é ou não divulgado e também da maneira pela qual estas informações 

são divulgadas. Que a antropologia seja um antídoto contra a intolerância étnica, de gênero e 

as mazelas causadas pelas diferenças sócio-econômicas. 

                                                 
105 FREITAS. Op. Cit., p.115. 
106Ibid., p. 108. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a apresentação de todo o cenário inicialmente proposto para discussão, algumas 

reflexões devem ser enfatizadas no sentido de encaminharmos investigações futuras. Sendo 

assim, começarei retornando à origem do debate: a reportagem da revista Veja. Para além do 

conteúdo nela apresentado e aqui já comentado, gostaria de chamar a atenção para o papel que 

as mídias estabelecem ao promoverem perspectivas sobre problemas sociais diversos. No 

âmbito deste trabalho nos voltamos para a análise da percepção do fazer antropológico e da 

concepção dos problemas territoriais e étnicos envolvendo não só os grupos que foram alvos 

da reportagem, mas as comunidades indígenas e quilombolas de uma maneira geral. 

De forma semelhante a que conduzimos a reflexão sobre o engajamento político da 

antropologia e da postura desta como ciência, podemos pensar a produção jornalística, onde 

também se supõe uma ética e uma responsabilidade social da profissão para com o seu 

público. No entanto, mesmo em um caráter opinativo, a divulgação de conteúdos não 

verídicos e a distorção de fatos, o que muitas vezes se dá camuflado pelo argumento de 

liberdade de expressão, não podem passar despercebidos considerando os tipos de reações 

negativas que estas informações podem causar em seu público.Não por menos a Editora Abril 

foi processada por veicular conteúdos de cunho racista, promovendo a discriminação de 

minorias étnicas. Infelizmente, casos como este costumam ser mais comuns do que 

parecemquando o assunto envolve disputas territoriais.  

Considerando o contexto brasileiro, uma porção significativa dos meios midiáticos 

encontra-se concentrada nas mãos de empresários que se utilizam destes para a divulgação de 

seus empreendimentos e também para estabelecerem parâmetros valorativos sobre problemas 

sociais diversos, tais como a violência, exclusão social e outros. Como qualquer outra esfera 

da vida social, a produção midiática está imersa em um campo político de interesses assim 

como as minorias étnicas, os produtores rurais, os cientistas, enfim, qualquer indivíduo 

inserido socialmente. No entanto, isto não dá o direito de formular falsas informações em uma 

militância que visa reter a garantia de direitos de grupos sociais, seja ele qual for.  

No caso da reportagem aqui em análise, nenhuma das denúncias apresentadas foi 

devidamente comprovada. Em vista deste aspecto, o que se esboça é o cenário de uma guerra 

iniciada desde antes da nossa formação como Nação, que diz respeito à disputa territorial e 

reconhecimento étnico. Os atores continuam os mesmos: indígenas, quilombolas, minorias 

étnicas, produtores rurais, latifundiários, empresários e o Estado. Hoje podemos incluir 

também a figura do antropólogo, que por sua vez se vê inserido, em muitos casos, como 
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aliado importante de seu objeto de estudo. A importância do conhecimento antropológico 

neste cenário de disputa pode também ser mensurada pela presença da antropologia nas 

instituições governamentais, o que lhe confere legitimidade e cede espaço para atuar 

significativamentecom as demandas sociais do contexto brasileiro, de forma a contribuir com 

a regulação da organização social do país. 

No entanto, mesmo concebendo atualmente o Brasil como um Estado pluriétnico, 

não podemos nos deixar enganar pela falsa impressão de justiça social contida na idéia de 

democracia e garantia de direitos iguais para todos. Este foi um equívoco apresentado em 

alguns discursos no debate da audiência quando participantes argumentaram que por ser um 

país democrático, o Brasil cede igual acesso a todos os seus cidadãos no que diz respeito a 

garantia de direitos e representatividade no âmbito do Estado e que por este motivo não 

caberia pensar em nenhum tipo de desvantagem social.A luta das mulheres, dos negros, dos 

indígenas, dos homossexuais e de tantos outros grupos sociais está aí para nos provar o 

contrário. Aidéia de democracia para sugerir a superação de preconceitos e as conseqüências 

de uma estrutura social desigual estabelecida desde sempre nanossa existência como país e 

colônianão é válida e nem suficiente para sanar a demanda por justiça social e garantia de 

direitos requisitada por estes grupos na sociedade brasileira.  

Estamos vivenciando um processo de tentativa de mudança desse cenário e o que 

observamos como embarreiramento a este momentoé uma resistência por parte de uma 

parcela muito específica da populaçãoque busca manter uma organização social instituída em 

preceitos preconceituosos e economicamente excludentes. A apropriação do discurso de 

vitimização para defender a hegemonia histórica de latifundiários na posse de grande parte do 

território nacional é um exemplo desta resistência. A insistente busca por direitos e lugar de 

fala estabelecida por grupos étnicos minoritários parece incomodar na medida em que supõe 

uma movimentação dentro da estrutura social já consolidada, onde negros e indígenas são 

toleráveis apenas e quando na posição de subalternos. 

Especialmente neste contexto, a tentativa de descredibilizar o conhecimento 

antropológico opera como uma intencionalidade de reduzir direitos e dificultar a ascensão 

destes grupos a uma representatividade significativa, uma vez que o empoderamento do 

subalterno traduz a perda do monopólio político social historicamente estabelecido nas mãos 

de classes economicamente abonadas e influentes.Não por menos, a veracidade da identidade 

étnica de alguns grupos foi questionada na reportagem e no debate, tendo sido sugerida a 

produção de falsos laudos sob critérios cientificamente inválidos e possível militância política 

por parte dos antropólogos. Sobre o assunto, foi esclarecido no debate o processo 
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deetnogêneseaoqual muitas minorias étnicas foram submetidas devido a situações de 

violência e extermínio sofridas por suas populações, sendo estatambém uma das categorias 

utilizada pela antropologia para a realização de estudos sobre formação étnica. 

No que diz respeito a composição científica do fazer antropológico, devemos nos 

voltar para a peculiaridade da produção etnográfica brasileira que se encontra inserida em um  

cenário de interesses políticos e luta social. Para além da produção contextualmente engajada, 

foi elucidada a expectativa existente por parte das comunidades estudadas pelo antropólogo 

no efeito do trabalho por ele produzido dentro deste campo de disputas, e aqui a reflexão 

sobre a responsabilidade social da disciplina encontra o seu ponto de partida. Neste sentido, 

acredito que não há produção etnográfica efetiva sem comprometimento político em alguma 

medida, considerando que o objeto de estudo da antropologia, seja ele qual for, é em sua 

natureza, politicamente constituído. 

Quanto a sua metodologia e parâmetros de pesquisa, a antropologia ainda encontra 

resistência por parte de outras áreas do conhecimento ao tentar estabelecer diálogos e se fazer 

inteligível. No entanto, ao considerar o fato de que este conhecimento já encontra-se, 

inclusive, institucionalizado em órgãos do Estado, é difícil acreditar que o problema com a 

antropologia resida no desconhecimento do seu modo de produção, o que nos leva a 

considerar a construção de um desentendimento estratégico com relação ao modus operandi 

da disciplina. Acredito que tenha ficado clara a conclusão de que para além da adaptação do 

fazer antropológico dentro das instituições e do seu esclarecimento para o público em geral, o 

embate de interesses econômicos e políticos é regente da maneira pela qual a disciplina irá 

atingir a sua eficácia neste contexto de disputa. 

Outro aspecto que devemos considerar é que a antropologia lida com a desconstrução 

do senso comum sobre o que tange o seu objeto de estudo. E aqui a dificuldade é ainda maior, 

porque por vezes operadores do direito pensam ter conhecimento sobre o objeto da 

antropologia através de concepções de sendo comum e lidam com isso de maneira simplista. 

Este fato pode vir a dificultar a acessibilidade de direitos e isso, eu diria, é um problema 

cultural/existencial do brasileiro com o seu passado histórico e sua forma de identificar e 

perceber os elementos que o compõe como cidadão e que fazem parte de sua nação. 

Enquanto vivermos em uma estrutura manejada em favor da ordem desigualmente 

estabelecida, a antropologia terá que gritar muito mais vezes em alto e bom som para se fazer 

ouvida e eficaz em todos os momentos de luta por direitos e respeito que a sociedade 

brasileira enfrenta atualmente. A conscientização histórica, a institucionalização da disciplina 

e a formulação de direitos constitucionalmente e juridicamente assegurados em prol de 
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minorias étnicas já são avanços consideráveis. No entanto, para a efetivação de uma nação 

socialmente justa, a luta ainda continua. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Imagem publicada na primeira página da reportagem A Farra da 

Antropologia Oportunista (Edição 2163 / 5 de maio de 2010) 

 

A Farra da Antropologia Oportunista 

 

Critérios frouxos para a delimitação de reservas indígenas e quilombos ajudam a 

engordar as contas de organizações não governamentais e diminuem ainda mais o 

território destinado aos brasileiros que querem produzir 
 
Leonardo Coutinho, Igor Paulin e Júlia de Medeiros 

 
LEI DA SELVA 
Lula na comemoração da demarcação da Raposa Serra do Sol, que feriu o estado de Roraima 
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Anexo B – Trechos da Reportagem: A Farra da Antropologia Oportunista. 
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Anexo C – Comissão de Legislação Participativa, Requerimento Nº125, de 2010 
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Anexo D – Resposta do Antropólogo Eduardo Viveiros de Castro; Réplica da 

Revista Veja; Tréplica do Antropólogo 
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