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Resumo: Neste trabalho pretende-se discutir o papel da antropologia como 

instrumento de implantação e consolidação de políticas públicas no Brasil, 

principalmente no que se refere às políticas voltadas para os direitos de 

comunidades quilombolas. Assim, em primeiro lugar, será feita uma análise das 



relações históricas entre a antropologia e o Estado, cujo marco no Brasil foi a 

incorporação, na década de 40, pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI), da 

antropologia como base científica da política indigenista brasileira, o que ajudou 

a forjar os contornos da prática de inúmeros antropólogos no país e a firmar uma 

tradição de engajamento que, como apontam diversos autores, constitui ainda 

hoje uma das marcas mais significativas da antropologia brasileira. Em seguida, 

serão discutidas as transformações dessa relação e as novas formas de atuação 

de antropólogos e dos usos da antropologia frente às demandas do Estado 

brasileiro. Neste caso, com base em uma experiência de elaboração de um 

relatório técnico realizado junto uma comunidade quilombola do Vale do 

Jequitinhonha, em Minas Gerais, Brasil, serão problematizadas, particularmente, 

algumas especificidades da utilização do conhecimento antropológico para 

realização de perícias e trabalhos técnicos. Finalmente, será discutido o papel 

da antropologia em um cenário de crescente valorização, dentro e fora do país, 

das políticas de diversidade cultural e dos “direitos étnicos”.   

Palavras-chave: antropologia aplicada, políticas públicas, comunidades 

quilombolas, direitos étnicos. 

 

 
Introdução 

Como já foi exaustivamente discutido na literatura, boa parte da 

antropologia praticada no Brasil é devedora de um compromisso ético com as 

populações estudadas que torna sua prática indissociável de uma dimensão 

política. Não obstante as nuances e eventuais controvérsias acerca da forma 

como esse compromisso pode ou não exercer algum impacto na imparcialidade 

e no relativo distanciamento necessários à produção científica – que no limite 

evocam o antigo debate sobre as nebulosas relações entre ciência e política – é 

também notório, ao menos entre especialistas, que a atuação de antropólogos 

no Brasil foi historicamente delineada a partir de sua ligação com o Estado, seja 

de forma indireta, como demonstrou Peirano (1981) em sua tese sobre o 

compromisso da antropologia praticada no Brasil com o projeto de construção 

da nação, em meados do século XX, seja na forma direta dos usos do saber 



antropológico para fins de execução de políticas públicas, tão presente no 

cenário de hoje, mas cujo marco inicial foi a tentativa de utilizar a antropologia 

como base científica da política indigenista desenvolvida pelo Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI), nas décadas de 1940 e 1950.  

Atualmente, são inúmeras as demandas do setor público pelo saber 

antropológico, como vem demonstrando a participação de antropólogos em 

órgãos e agências estatais, assinaturas de convênios com universidades e 

associações científicas, principalmente a Associação Brasileira de Antropologia 

(ABA), entre outras modalidades de cooperação. Isso de alguma forma significa 

o reconhecimento da legitimidade desse campo de conhecimento para lidar com 

questões como diversidade cultural, direitos étnicos e movimentos sociais, cada 

vez mais presentes na agenda política nacional e internacional. Mas, por outro 

lado, apresenta novos desafios para o exercício da profissão, além de trazer à 

tona discussões sobre os limites desse tipo de atuação e sobre a própria 

condição ser e fazer antropologia no país.  

Neste artigo pretendo explorar, de forma breve e introdutória, uma das 

vertentes do assunto: a instrumentalização da antropologia nos processos de 

implantação de políticas públicas de direito étnicos, particularmente aquelas 

voltadas para as comunidades quilombolas no Brasil.  

A reflexão aqui apresentada foi em parte inspirada pela experiência de 

realização de um relatório antropológico de uma comunidade quilombola situada 

no Vale do Jequitinhonha, região norte do estado de Minas Gerais1. Todavia, 

este texto é também uma tentativa de dar continuidade, a partir de novos 

parâmetros, a um conjunto de reflexões, iniciadas há mais de uma década, sobre 

as possibilidades, os limites e as implicações de uma antropologia aplicada 

praticada no Brasil e fora dele2. Assim, este artigo está dividido em duas partes. 

Na primeira, farei uma rápida análise histórica da relação entre antropologia e 

Estado no Brasil, tendo como ponto de partida a atuação de antropólogos do 

SPI; e, na segunda, uma breve reflexão sobre questões que me parecem ainda 

em aberto, pertinentes à utilização da antropologia em trabalhos técnicos 

                                                             
1 O trabalho foi realizado no âmbito de um Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2011entre 
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).  
2 Conferir Mattos (2003; 2007; 2008) 



demandados pelo Estado e ao lugar do antropólogo nesse contexto de crescente 

valorização dos direitos étnicos.     

 

Antropologia e Estado: breve análise histórica 

Em um sentido mais amplo, as relações entre antropologia e Estados 

nacionais são quase tão antigas quanto a própria antropologia, pelo menos 

aquela que deu origem às grandes tradições do pensamento antropológico, 

conforme a clássica acepção de Roberto Cardoso de Oliveira (1988), isto é, 

Inglaterra, França e, de uma forma peculiar, os Estados Unidos, onde o 

envolvimento da antropologia com questões de Estado não ocorreu inicialmente 

em um contexto colonial tal como aquele em que se encontravam os países 

europeus, mas, sim, principalmente, em meio aos esforços de guerra3.  

Assim, enquanto nos Estados Unidos a antropologia estava em 

consonância com a ideologia de construção da nação4 e, de alguma forma, com 

as atividades de combate aos inimigos – o que, aliás, se expressava no 

comprometimento de antropólogos em diversas atividades que ultrapassavam o 

exercício da profissão em sentido estrito5 – na França e na Inglaterra, às suas 

respectivas maneira, as intricadas relações entre a antropologia e os Impérios 

Nacionais faziam parte de um jogo político mais amplo em torno dos benefícios 

da ciência para o projeto colonizador6. A reboque dos discursos sobre a utilidade 

prática da antropologia, havia uma tentativa, por parte dos Estados, de assegurar 

certos parâmetros de racionalidade científica na difícil tarefa de lidar com culturas 

e modos de vida estranhos. Em ambos os casos, guardadas as diferenças – que 

não são poucas –, a antropologia tornou-se aquilo que L’Estoile (2002) 

identificou, ao falar especificamente do caso francês, como uma “tecnologia 

política”, expressiva de um projeto de “dominação racional”, no sentido 

                                                             
3 Sobre as relações entre Antropologia e Estado nessas e em outras tradições, conferir a 
excelente coletânea de artigos publicados em L’Estoile, Neiburg e Sigaud (2002). Sobre o caso 
Francês, ver, nessa coletânea, especialmente L’Estoile (2002) e sobre a tradição norte-
americana, Goldman e Neiburg (2002). Também abordei a questão, de uma perspectiva 
comparativa, em Mattos (2008). 
4 Daí a preponderância dos estudos do caráter nacional, como mostraram Goldman e Neiburg 
(2002), dos quais o trabalho de Ruth Benedict, sobre os japoneses, que resultou em seu O 
Crisâtemo e a Espada, é um exemplo notório. 
5 Alguns exemplos encontram-se em Mattos (2003) 
6  Esta idéia é de L’Estoile (2002), que analisa o caso francês.  



weberiano, ancorado em uma ciência que, por suas características, poderia não 

somente promover o diálogo entre culturas como também conferir alguma ordem 

ao mundo estranho dos colonizados (L’Estoile, 2002). 

Tendo lugar em um país periférico, as relações entre antropologia e Estado 

no Brasil ocorreram a partir de outros marcos históricos, embora não sem alguma 

semelhança com a idéia de ciência como aparato das políticas de Estado. As 

bases dessa relação encontram-se na política indigenista desenvolvida a partir 

da década de 1940 pelo Serviço de Proteção aos Índios, órgão oficial do 

governo, criado no início do século XX pelo Marechal Candido Rondon com fins 

pacifistas e protecionistas. Nos anos 40, a criação de uma Seção de Estudos 

(SE) inaugurou uma nova fase de atividades que atendia a um projeto de usar a 

prática científica como suporte da política indigenista. Parte de tais esforços 

envolveu a contratação de um pequeno grupo de antropólogos com formação 

profissional, que deveria dar nova feição ao quadro de servidores. Foram eles 

Darcy Ribeiro, Eduardo Galvão e Roberto Cardoso de Oliveira7.  

Sob o risco de simplificar demais uma historia importante, pode-se dizer 

que, em linhas gerais, a questão a ser enfrentada por esse grupo de então jovens 

etnólogos, e pelo órgão indigenista, era tão simples de formular quanto complexa 

de resolver: como proteger os grupos indígenas dos prejuízos decorrentes do 

contato com a sociedade nacional? Os efeitos desastrosos primeiro da 

colonização e, depois, da expansão da sociedade brasileira sobre territórios 

indígenas já eram evidentes. A rigor, desde o início, a política indigenista estava 

voltada para sobreviventes. Cabia, agora com a ajuda da antropologia, impedir, 

de alguma forma, o seu completo extermínio e controlar o processo de sua 

incorporação à nação que, acreditava-se, seria inevitável.  Como ponderou 

Darcy Ribeiro, na época,  

 
“O SPI é chamado a salvar os índios de uma extinção certa, que estava se 
dando e continua ocorrendo, malgrado seus esforços. O que lhe cabe, 
portanto, é estancar a mortandade, combatendo suas causas. O destino 

                                                             
7 Sobre a história do SPI, ver, entre outros, Sousa Lima (1985; 2002), Ribeiro (s/d) e a coletânea 
de artigos publicada pelo Museu Índio (Cf Freire, 2011). Especificamente sobre a atuação de 
Darcy Ribeiro no órgão indigenista, conferir Mattos (2007). Finalmente, para um relato mais 
próximo dos acontecimentos da época, conferir Cardoso de Oliveira (1972, especialmente 
capítulo IV) 



final do índio, sua incorporação ou enquistamento, será o desfecho de um 
processo no qual muito pouco se pode influir” (Ribeiro, s/d: 177).  
 
Salvar para assimilar seria, a rigor, a melhor tradução das preocupações 

de Darcy Ribeiro. Afinal, como alertou ele, por trás de uma ideologia tipicamente 

brasileira que “... quer o índio – e também o negro – como um futuro ‘branco’ 

dissolvido pela amalgamação racial e pela assimilação, na comunidade nacional” 

(Ribeiro, s/d: 177), existia a rigor o risco de uma real extinção, caso o processo 

ocorresse sem qualquer mediação. Como se depreende das palavras de Ribeiro 

(s/d : 177): “Tudo indica que o processo de interação, se deixado atuar 

livremente, não levará à assimilação, mas à extinção dos índios e que uma 

intervenção adequada pode assegurar sua sobrevivência”.  

No entanto, salvar e proteger de uma “extinção certa” eram aspectos de 

uma ideologia que procurava igualmente prover as sociedades indígenas de 

autonomia – ainda que relativa – no processo que as levaria, fatalmente, a 

incorpora-se – ou enquistar-se – na sociedade nacional. É o que Darcy Ribeiro 

parece sugerir uma vez mais: “Uma vez vivos, progredindo sua aculturação, é 

de se esperar que se integrem na sociedade nacional ou até mesmo se 

dissolvam, na medida em que houver vantagens em viver a vida das populações 

rurais brasileiras (Ribeiro, s/d: 177 – grifo meu). Todavia, este ponto mostrava-

se mais complexo, pois esbarrava nos interesses da nação e, com efeito, 

daqueles que detinham o poder sobre seu destino.  

 Roberto Cardoso de Oliveira, outro importante personagem daquele 

período, afirmou que, a despeitos dos esforços do SPI, inspirado na ideologia de 

Rondon, para proteger as populações indígenas, jamais, na história do órgão 

indigenista, foi considerada a possibilidade de dar a elas plena autonomia para 

conduzir o processo de contato segundo seus próprios interesses. Afinal, jamais 

a questão foi cogitada fora dos contornos dos interesses da política nacional. 

Nas palavras de Cardoso de Oliveira:  

“Em nenhum momento de sua história o S.P.I ousou esposar idéias que 
supusessem a aceitação de um destino dos grupo indígenas fora do 
sistema político nacional. As suas tomadas de posição mais positivas – e 
não foram poucas – em relação à busca de bem estar social das 
populações aborígenes, mesmo que somadas a um respeito mais ou 
menos líricos de suas respectivas tradições e culturas, nunca chegaram a 



conduzir a uma prática indigenista que tivesse como escopo o 
reconhecimento da autonomia política das sociedades aborígenes que iam 
encontrando. Em nenhum texto do S.P.I. ou da antiga Comissão Rondon, 
vamos encontrar algo a respeito de ditas sociedades como unidades 
‘independentes’, ainda que num futuro previsível” (Cardoso de Oliveira, 
1972: 62).  
 

A observação de Cardoso de Oliveira sugere que cumpria à antropologia 

como um saber oficial de Estado evitar não só o desaparecimento dos grupos 

indígenas, mas também a tarefa de minimizar, na medida do possível, outros 

efeitos, não percebidos pelos indigenistas, da política que até então era 

conduzida, isto é, “a supressão quase que total da auto-determinação dessas 

sociedades” (Cardoso de Oliveira, 1972: 62). Daí a tônica dos trabalhos 

desenvolvidos no SPI a partir da década de 1940, em que a política indigenista 

tornaria imprescindível a realização de coleta e análise sistemática de dados de 

campo conforme os parâmetros de cientificidade então vigentes. Como afirma 

Cardoso de Oliveira: 

“Assim sendo, na fase mais científica do Serviço de Proteção aos Índios, 
quando em sua Seção de Estudos funcionava um pequeno grupo de 
etnólogos, a política indigenista passou a ser elaborada da maneira mais 
racional possível, fundada na reflexão sôbre dados empíricos, obtidos de 
forma sistemática, ao mesmo tempo em que técnicas de manipulação da 
realidade indígena tendiam a se assemelhar com o que se fazia no 
estrangeiro – sobretudo no México – sobre o nome de Educação 
Fundamental” (Cardoso de Oliveira, 1972: 63)8. 
 

Como busquei discutir em outro trabalho9, a atuação de Darcy Ribeiro no 

SPI é exemplar no sentido de permitir visualizar as relações entre antropologia 

e política e, com efeito, a maneira como a antropologia foi incorporada como 

parte de uma política de Estado ao mesmo tempo em que se consolidava como 

campo de conhecimento autônomo. Sua própria trajetória foi o exemplo de um 

antropólogo que transitou entre a política e a ciência com excepcional 

desenvoltura. Mesmo comprometido com os cânones científicos da época, Darcy 

Ribeiro foi abertamente favorável a uma antropologia comprometida politica e 

                                                             
8 A migração das práticas do indigenismo mexicano para o Brasil foi analisada por Souza Lima 
(2002). Sobre o indigenismo no México, ver também Casas Mendoza (2005). Retornarei a isso 
adiante. 
9 Cf. Mattos (2007). 



ideologicamente. Em diversas ocasiões e escritos ele declarou que sua obra 

tanto quanto seu trabalho como antropólogo estavam visceralmente ligados ao 

seu engajamento na luta em defesa dos direitos dos povos indígenas.  

É verdade que, mais tarde, a partir do final da década de 70, tendo 

retornado de uma longa experiência de exílio político, Darcy Ribeiro radicalizaria 

tal posição a ponto de voltar-se contra a própria antropologia que então se fazia 

no país (mas não contra a antropologia em si), o que gerou controvérsias com 

seus pares, que não cabe reproduzir aqui10. No entanto, as raízes fincadas pelo 

trabalho desenvolvido principalmente por ele, mas também pelos outros 

antropólogos no Serviço de Proteção aos Índios, tornou-se um tipo de marca 

senão de toda, ao menos de boa parte da antropologia praticada no país. Trata-

se daquilo que Roberto Cardoso de Oliveira, sobre a influência da prática 

indigenista em sua trajetória, identificou como a tarefa do “etnólogo orgânico”, 

numa clara alusão ao conceito de Gramsci, ao referir-se ao compromisso político 

dos antropólogos com diversos setores da sociedade aos quais estão ligados 

(Cardoso de Oliveira, 2004). 

No que tange à relação com o Estado, contudo, a questão é mais complexa. 

Por um lado, como se vê, aquela antropologia estava ligada à política indigenista 

oficial. Por isso, toda a produção científica da época procurava entender a 

questão indígena a partir do problema do contato com a sociedade nacional11. 

Mas, por outro, à semelhança do que ocorreu sobretudo na Inglaterra e na 

França, isso não significa que os antropólogos do SPI atuavam a favor do 

Estado. Ao contrário, em alguma medida, posicionavam-se contra ele12.  

Darcy Ribeiro, por exemplo, em seu balanço sobre a questão indígena, 

publicado no já citado clássico Os Índios e a Civilização (Cf. Ribeiro, s/d), foi 

enfático ao denunciar a subserviência do governo aos interesses econômicos 

envolvendo particularmente territórios indígenas e as dificuldades do SPI para 

atuar em meio a tantos interesses conflitantes13. Além disso, no prefácio da 

                                                             
10 Sobre o emblemático debate travado entre Darcy Ribeiro e Roberto da Matta, que bem 
expressa aquele momento, ver Correa (2013). 
11 Esta é, aliás, a crítica de Eduardo Viveiros de Castro ao que ele chamou “etnologia do contato 
interétnico” (Cf. Viveiros de Castro, 1999). 
12 Sobre as tensões existentes entre antropólogos e administradores coloniais na Inglaterra, ver 
Mattos (2003), e sobre a França, o já citado trabalho de L’Estoile (2002). 
13 Cf. Ribeiro (s/d), especialmente o capítulo VII. 



mesma obra, teceu duras críticas à ineficiência do SPI para dar assistência aos 

índios e à consequente política, adotada a partir dos anos 60, de “...transferir 

para missionários a incumbência de pacificar grupos arredios”, o que acarretou 

graves prejuízos a essas populações (Ribeiro, s/d: 11).   

Escrevendo muitos anos depois do período de sua atuação no SPI, Roberto 

Cardoso de Oliveira expressou a mesma posição. Referiu-se ele particularmente 

às dificuldades inerentes ao trabalho dos etnólogos na época, espremidos entre 

a defesa da causa indígena e algumas políticas de Estado francamente nocivas, 

como aquela que envolvia movimentos de catequese a cargo das missões 

salesianas, financiadas por ministérios do governo, cujas ações eram contrárias 

aos interesses dos índios, particularmente os Baníwa, Tukano e Borôro14.  Daí, 

concluía ele:  

“Víamos, enfim, o SPI como um virtual advogado dos índios, mesmo que 
fosse contra o Estado. Essa posição iria nos trazer complicações futuras 
na burocracia do órgão indigenista, que levariam ao pedido de exoneração 
de Darcy Ribeiro, em 1957, e a minha, no ano seguinte (quando, então, fui 
contratado pelo Museu Nacional)” (Cardoso de Oliveira, 2002: 58).  
 

A análise dos problemas que levaram à saída do corpo de etnólogos e o 

que se seguiu desde então ultrapassa os limites deste artigo15. Para o que 

proponho aqui, importa afirmar apenas que as atividades e a ideologia 

compartilhadas por esses “fundadores de linhagem”, para usar emprestado um 

termo de Mariza Peirano16, forjaram as bases de uma antropologia 

comprometida com questões públicas e com as populações indígenas, ainda que 

ao custo de uma relação conflituosa com o Estado e com os interesses que ele 

representava. Mas, e de lá para cá?   

Naturalmente, no transcurso de quase seis décadas, tanto o Estado 

brasileiro, em sua forma de se relacionar com grupos tradicionalmente 

estudados por antropólogos, quanto a antropologia, sofreram inúmeras 

transformações. Por um lado, a antropologia tornou-se uma disciplina autônoma, 

profissionalizada e fortemente organizada em termos políticos e científicos. Isso, 

                                                             
14 Cardoso de Oliveira refere-se aqui às denúncias de Darcy Ribeiro publicadas em um dos 
relatórios do SPI, com o título SPI-53 (Cf. Cardoso de Oliveira, 2002: 58). 
15 Sobre o assunto, ver Souza Lima (2002) e Mattos (2007). 
16 Cf. Peirano (1995). 



comparado com a situação dos anos 50, lhe garantiu maior independência em 

relação aos poderes políticos e particularmente em relação ao Estado. Nesse 

ínterim, os antropólogos, cada vez mais envolvidos com sua formação e 

pesquisas acadêmicas, dinamizaram sua atuação, encontrando novas formas de 

envolvimento com questões de interesse público e com as instâncias estatais.  

A começar pelo indigenismo, que, como demonstrou Souza Lima (2002), 

sofreu uma importante reconversão que daria novas feições à sua forma original, 

formulada no México e, como já mencionado, importada para o Brasil como 

modelo de atuação dos antropólogos do SPI. Entre elas, uma nova carga 

semântica, alvo de uma controvérsia que levaria a uma clivagem entre 

antropólogos e a FUNAI, sucessora do SPI, nos anos 80, e à diversificação da 

prática indigenista.17  

Essa ressemantização do termo guardava estreita relação com a mudança 

da dinâmica de relações entre antropólogos e o Estado e da concepção da forma 

de atuação junto às comunidades indígenas. Nas palavras do autor, esse novo 

cenário anunciava algo como uma “postura deontológica” expressiva de um 

indigenismo de múltiplos sentidos, “...aquele que trabalha direta ou indiretamente 

em atividades de tutela; aquele que faz pesquisas ‘engajadas’; ou, mais 

geralmente ainda, o ‘defensor dos direitos’ das populações indígenas”, e 

exercido por novos e diferentes atores, “...membros de uma corrente missionária 

renovada; antropólogos que trabalham em ONGs ou em programas de ajuda 

técnica aos grandes projetos governamentais de desenvolvimento regional” 

(Souza Lima, 2002: 178). 

Lembra o autor, porém, que para além da polissemia do conceito, havia 

certo consenso em torno da idéia que, de um jeito ou de outro, era necessário 

não aceitar a assimilação forçada das comunidades indígenas, mas sim, à 

semelhança da ideologia compartilhada pelos antropólogos dos anos 50, 

                                                             
17 Segundo Antonio Carlos de Souza Lima, essa cisão no interior da FUNAI levaria à saída de 
antropólogos contratados no final da década de 70 para lidar com a questão indígena. Esta nova 
geração de antropólogos é oriunda do curso de pós-graduação criado por Roberto Cardoso de 
Oliveira na UnB. Tendo como base a política indigenista defendida por ele e por Darcy Ribeiro, 
as relações entre índios e brancos seriam tratadas a partir da idéia de “relações interétnicas”, 
inicialmente elaborada nos cursos e projetos de Cardoso de Oliveira, que culminariam, em 1968, 
na criação do Programa de Pós Graduação em Antropologia no Museu Nacional, ao qual ele 
estava vinculado (Souza Lima, 2002). 



assegurar, a partir da intervenção do Estado, a autonomia das sociedades 

indígenas nos processos de mudança. Além disso, permaneceram as idéias de 

“engajamento e de defesa ética” como referências do indigenismo atual (Souza 

Lima, 2002: 179). Em contrapartida – e é o que mais interessa aqui – algumas 

perdas – e ganhos – do termo tornaram-se evidentes:  

“...ele progressivamente deixou de remeter a uma “antropologia aplicada”, 
a um saber de estado; também perdeu seu sentido de construção de 
comunidades nacionais sob a égide dos aparatos estatais. Em 
compensação, ganhou novos significado: o de instrumento de intervenção 
crítica, militante e utópica, o que o desloca do mundo da administração e 
de seus saberes para o terreno de uma ética universitária” (Souza Lima, 
2002, p. 179). 
 

Mas, e quanto ao próprio ao próprio poder público? Em que medida, em 

meio ao hiato que passou a existir entre a antropologia e o Estado – ao menos 

na forma de um saber oficial – houve também uma mudança na demanda do 

aparato estatal pelo saber antropológico?  

Como afirmou Oliveira (2002), no final da década de 1980 e início de 1990 

uma antropologia de caráter técnico tornou-se alvo de interesse do Estado. 

Antropólogos com formação especializada, aptos para o desenvolvimento desse 

saber, preferencialmente aqueles inseridos em espaços acadêmicos, foram 

então incorporados a uma nova rede de colaboração que previa a elaboração de 

laudos e perícias para subsidiar a demarcação de terras indígenas.  Esse novo 

cenário foi possibilitado por uma reestruturação no interior das próprias 

instâncias públicas, no âmbito legal e administrativo, que buscavam, em um 

primeiro momento, distanciar-se de práticas anteriores, centralizadoras e 

autoritárias, institucionalizadas no período da ditadura militar e, posteriormente, 

adequar-se à dinâmica de instituições transnacionais. Neste caso, segundo 

Oliveira, é que “...essa demanda de colaboração foi inscrever-se no quadro 

administrativo, com a nomeação de antropólogos para a coordenação de grupos 

de trabalho formados pela agência indigenista com a finalidade de delimitar 

territórios indígenas” (Oliveira, 2002: 254).  

A carência de informações precisas ofertadas pela FUNAI levou a 

Procuradoria-Geral da República a firmar, no ano de 1988, um convênio com a 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA) que previa a indicação de 



antropólogos “...para a realização de perícias e a produção de laudos que 

fornecessem provas e argumentos, de natureza antropológica, que justificassem 

as iniciativas governamentais” (Oliveira, 2002: 255).18  O passo seguinte, 

continua Oliveira, seria a promulgação da Carta da Constitucional de 1988, que 

passou a prever o direito de grupos indígenas à diversidade cultural.19 O que nos 

interessa aqui, no entanto, é que esse dispositivo constitucional trazia implícita 

uma nova visão dos grupos diferenciados. Nas palavras de Oliveira, ecoando a 

afirmação de Souza Lima, anteriormente citada: “Isso invertia uma tradição 

anterior de políticas assimilacionistas, cujo fim último era a integração dos índios 

na chamada ‘comunhão nacional’, manifestada inclusive nas leis ordinárias 

(como o Estatuto do Índio, de 1973, ainda em vigor)” (Oliveira, 2002: 255).  

A inclusão de dispositivos na Constituição de 1988 tornou-se, portanto, uma 

forma de garantir a inclusão no âmbito da legislação imposta pelo Estado, pela 

via do direito diferenciado. Não mais a ideologia da integração, que de um jeito 

ou de outro balizava o trabalho do SPI, mas a garantia da diversidade e do 

tratamento legal diferenciado. Sem dúvida, um avanço, porquanto isso 

pressupõe – enfim – certa autonomia dos povos não somente no que se refere 

à reprodução sócio-cultural de suas próprias existências, como também na luta 

por seus direitos. A rigor, a Constituição ratificava o que já ocorria na prática, 

pois, no centro de embate político em torno dos direitos étnicos, que culminou 

no reconhecimento legal do direito à diversidade, estava a luta pela preservação 

patrimonial e pelo direito à terra travada, entre outros grupos, por indígenas e 

quilombolas, estes representados sobretudo por pessoas ligadas ao movimento 

negro (Leite, 2005b; 2008)20. 

*** 

 A atuação de antropólogos na questão quilombola é, portanto, parte de um 

processo histórico mais amplo de relação com Estado no Brasil que envolve 

                                                             
18 Este e outros temas relativos à elaboração de laudos e perícias foram amplamente debatidos 
também em Leite (2005a). 
19 Não só os indígenas, conforme os artigos 215 e 216 da Constituição Federal.  
20 Como mostrou Ilka Boaventura Leite, foi fundamental para o reconhecimento dos direitos de 
comunidades negras à terra, transubstanciado no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Constituição Federal, a participação de políticos e intelectuais como a então 
senadora Benedita da Silva e o também então senador Abdias do Nascimento (Leite, 2008).  
Sobre o assunto, ver também Almeida (2002, 2004) e Arruti (2006). 



populações sujeitas a prerrogativas de grupos étnicos, tal como indígenas e 

quilombolas, que procurei descrever sucintamente aqui. Todavia, embora 

expressem uma luta comum em defesa dos direitos étnicos – que, aliás, 

ultrapassa o campo da antropologia – os embates em torno desses dois campos 

de atuação comportam especificidades e nuances que não permitem a 

realização de uma análise comparativa neste trabalho.  

Assim, para finalizar, tendo em mente alguns aspectos aqui discutidos da 

já longa trajetória da antropologia no Brasil, quero apontar brevemente alguns 

poucos tópicos que sugerem linhas de reflexão sobre o papel de antropólogos 

como catalisadores de políticas públicas, voltadas para direitos étnicos, e sobre 

os dilemas éticos e metodológicos que envolvem a atuação de antropólogos 

junto ao Estado e, por conseguinte, o exercício de nossa profissão.  

O primeiro ponto refere-se aos desafios da elaboração e escrita de um 

relatório técnico que tem por finalidade subsidiar decisões emanadas do aparato 

jurídico do Estado e, portanto, deve ser concebido a partir de parâmetros não 

exclusivamente acadêmicos. Por exemplo, quanto aos leitores. Diferente da 

pesquisa acadêmica, os relatórios antropológicos destinam-se ao menos a um 

grupo de interlocutores, situados no campo de conhecimento jurídico. Isso 

representa, por si só, uma instância de alteridade, que, como sugere um dos 

itens da Carta de Ponta das Canas,  

“...apresenta-se frequentemente através da dualidade entre 1-produzir 
julgamento ou produzir inteligibilidade; 2 – produzir ‘verdades’ ou produzir 
interpretações; 3-operar uma hermenêutica do código legal para aplicação 
objetiva de um ordenamento jurídico nacional ou realizar descrições densas 
da realidade oca, que dificilmente podem fugir de suas aplicações 
contextuais” (citado em  Leite, 2005a, p. 35). 21  
 
No entanto, lembra o mesmo documento, é nesta tensão que se constitui a 

própria dinâmica do trabalho técnico, uma vez que isso expressa uma diferença 

entre instâncias de poder, cuja ausência acarretaria uma subordinação de um 

campo de saber em relação ao outro, tornando assim impossível transformar a 

                                                             
21 A Carta de Ponta das Canas foi elaborada no âmbito da Oficina Sobre Laudos Antropológicos 
realizada pela ABA e pelo Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas (NUER) 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em Florianópolis em novembro de 2000 (Cf. 
Leite, 2005).  



estrutura jurídica do Estado “... pelo confronto com a diversidade de concepções 

que devem dar origem a uma mais larga diversidade de direitos” (citado em Leite, 

2005a, p. 35-36). É papel do antropólogo, portanto, em uma situação de perícia, 

confrontar as premissas, de ordem positivista, que normalmente orientam as 

ações do Estado, cumprindo o papel que tradicionalmente é atribuído à 

antropologia, isto é, dar inteligibilidade a formas de vidas estranhas, e assim 

permanecendo fiel ao “saber antropológico [que] se define pelo diálogo, pela 

tradução e explicitação de categorias e discursividades nativas, sendo capaz de 

relacionar as categorias étnicas juridicamente formalizadas com as categorias e 

circuitos de relações próprios aos grupos sociais e aos contextos culturais 

investigados” (citado em Leite, 2005a, p. 36)22.  

As exigências de comunicabilidade entre os saberes antropológico e 

jurídico não ameaçam, portanto, o rigor da pesquisa e da coleta de dados que 

devem subsidiar a elaboração dos relatórios. Este, aliás, como observa O’Dwyer 

(2005), foi o argumento utilizado pela própria Associação Brasileira de 

Antropologia no processo que levou à formalização dos requisitos para a 

elaboração dos relatórios de comunidades quilombolas na portaria no. 20, do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário/INCRA, de 20 de abril de 200923. 

Segundo Eliane O’Dwyer, os relatórios antropológicos, como estudos técnicos, 

foram considerados necessários por sua capacidade não somente de explicar o 

processo de formação de identidades e, com isso, embasar as decisões de 

agentes públicos, como também  de fornecer “...elementos para que o próprio 

grupo possa se defender de possíveis formas de intervenção estatal que 

possibilite apenas a reprodução das categorias sociais, sem garantir as 

condições para a perpetuação de padrões culturais, modos de vida e 

territorialidades específicas” (O’Dwyer, 2005: 108). 

A questão que parece pertinente apontar, diante desse quadro, como 

segundo ponto, é a dinâmica da atuação do antropólogo como mediador entre a 

                                                             
22 No que se refere às comunidades quilombolas, um dos desafios é a problematização da própria 
categoria “remanescentes das comunidades de quilombos”, tal como o termo encontra-se 
formalizado no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória, da Constituição 
Federal. Sobre isso, conferir, entre outros, Almeida (2002), Arruti (2006) Chagas (2005), Leite 
(2008) e O’Dwyer (2005). 
23 Trata-se da Instrução Normativa 57/2009, que contém os parâmetros para execução dos 
relatórios antropológicos, conforme preconiza o Art 68 e o Decreto 4887, de 20 de novembro de 
2003. 



instância pública e as demandas do trabalho técnico-científico em sua relação 

com a comunidade a ser pesquisada. Se, por um lado, como anteriormente 

mencionado, a existência de requisitos legais para a garantia de direitos étnicos 

pressupõe certa autonomia dos grupos, particularmente quilombolas, por outro, 

o processo traz implícito o reconhecimento de pressupostos jurídicos e legais 

exteriores aos grupos. Neste sentido, é a apropriação de tal conjunto de códigos 

heterônomos que garante condições aos membros da comunidade, ou à suas 

lideranças, de participar da luta por reconhecimento de direitos.  

Naturalmente, a questão não é nova, a se julgar pela participação desses 

grupos na formulação da política de direitos diferenciados, ocorrida no processo 

de formulação da Constituição de 1988. Não obstante, atualizado para situação 

que envolve propriamente a aplicação da política, que não pode prescindir do 

relatório antropológico, o problema me parece ganhar novos contornos quando 

atentamos, por exemplo, para as condições de formação de identidades étnicas 

e de territorialidades que estão na base das políticas de reconhecimento de 

grupos diferenciados.  O tema foi tratado por Oliveira (1998), que, focado na 

questão indígena, discute o processo de centralização de sociedades antes 

segmentárias, em torno de um território. Nas palavras do antropólogo, “...o 

elemento mais repetitivo e constante responsável por tal transformação é a sua 

incorporação dentro de uma situação colonial, sujeita, portanto, a um aparato 

político-administrativo que integra e representa um Estado (seja politicamente 

soberano ou somente com status colonial)” (Oliveira, 1998: 54). É, portanto, a 

partir de uma forma específica de relações e demandas políticas, reguladas pelo 

Estado, que se desenvolvem os processos de formação de identidades étnicas 

e territorialidade, constitutivos de uma entidade organizada, individualizada e 

ativa politicamente. É neste sentido que a proposta de Oliveira é ir além da noção 

clássica de Fredrik Barth acerca da formação de grupos étnicos, que se detém 

no aspecto organizacional sem levar em conta dimensões de poder inerentes às 

relações entre grupos étnicos e Estados-nação. Ao contrário, sugere o autor, 

existe um caráter arbitrário e circunstancial do processo de territorialização, que 

assim guarda semelhanças, no plano teórico, com a “situação colonial”: “É uma 

intervenção da esfera política que associa – de forma prescritiva e insofismável 



– um conjunto de indivíduos e grupos a limites geográficos bem determinados” 

(Oliveira, 1998: 56). 

É neste embate entre forças e agentes distintos que se posicionam os 

antropólogos que, embora não mais representantes do Estado, e, portanto, de 

um saber oficial, continuam a agir como agentes catalisadores do processo de 

implantação de políticas públicas voltadas para direitos étnicos. São eles que, 

por seu trabalho, conferem legitimidade ao pleito e podem dar voz àqueles que 

historicamente foram silenciados. Eles são, portanto, os responsáveis pelo 

trabalho de tradução e, no plano prático, por estabelecer os elos que tornam as 

culturas locais uma extensão da sociedade nacional (Oliveira, 1998)24 

Isso não impede, contudo, uma reflexão sobre as forças externas que 

ajudam a conformar a organização política desses grupos e que, de um jeito ou 

de outro, o antropólogo representa. Minha própria experiência de elaboração de 

um relatório antropológico junto à comunidade Marobá dos Teixeira, situada no 

Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, demonstrou que a pesquisa de campo 

atualiza a idéia de intersubjetividade, tão presente nas discussões em torno do 

método etnográfico, ao permitir que os sujeitos repensem sua própria história e 

atribuam sentido à nova arena política da qual tornaram a fazer parte. De certa 

forma, trata-se de uma relação que enseja aquilo que Giddens (1991; 1997) 

chamou de “reflexividade”, ao referir-se a uma das características mais 

marcantes da modernidade e que, não por acaso, desafia o sentido da tradição. 

O que quero destacar aqui, contudo, é a importância de uma postura crítica 

não somente em relação aos limites, quase óbvios, de uma pesquisa de caráter 

“aplicado” que, seja qual for a definição do termo, dá origem a laudos e relatórios 

antropológicos, e da posição do antropólogo nesse contexto – algo 

reiteradamente presente nas discussões e publicações acadêmicas –, mas 

também em relação às implicações do processo que inevitavelmente levará à 

organização política das comunidades e à expectativa da consolidação do direito 

à terra. 

                                                             
24 Nas palavras de Oliveira: “... as culturas não são coextensivas às sociedades nacionais nem 
aos grupos étnicos. O que as torna assim são, por um lado, as demandas dos próprios grupos 
sociais (que através de seus porta-vozes instituem as suas fronteiras) e, por outro, a complexa 
temática da autenticidade (que acaba por conferir uma posição de poder ao antropólogo, 
demarcando espaços sociais como legítimos ou ilegítimos)” (Oliveira, 1998: 68). 



No caso por mim vivenciado, chamou-me a atenção o fato de que a luta 

pela legalização do território, que se iniciou bem antes da realização do relatório 

antropológico, acarretou a organização política do grupo, alçando-o a uma 

posição inédita de diálogo com a sociedade e com órgãos representativos do 

poder público. Além disso, sua visibilidade junto ao município no qual a 

comunidade está inserida tornou-se mais evidente, ainda que isso tenha se 

dado, aos olhos de muitos, em razão da presença constante do Estado, 

representado pelo INCRA – e, por extensão, do antropólogo –, como agentes de 

legitimação de direitos25. O que, no entanto, em última instância, pode 

intensificar o conflito sobretudo em uma região, como o norte do Vale do 

Jequitinhonha, marcada historicamente pelo comando de chefes políticos cujo 

poder emanava do controle sobre a terra (Ribeiro, 2003).26  

De todo modo, esses, sem dúvida, são aspectos positivos do processo, 

pois mostram a construção da autonomia do grupo. Não obstante, quero 

finalmente chamar a atenção para outros aspectos não contemplados pelas 

políticas públicas, mas que decorrem igualmente das expectativas geradas na 

comunidade em relação ao atendimento de suas demandas.  

Como presenciei no decorrer da pesquisa de campo, o acionamento da 

memória como forma de dar sentido aos anos de marginalização e espoliação e 

da própria condição atual do grupo gerou uma crescente valorização do senso 

de comunidade e um processo de reagregação familiar que pode levar à inversão 

de um processo que no passado resultou na sua quase completa desagregação. 

As condições antes enfrentadas pelos quilombolas, que colocavam em xeque as 

próprias condições de sobrevivência, obrigaram muitos a abandonar suas casas 

                                                             
25 Neste sentido, vale lembrar a observação de Chagas (2005) sobre a importância da publicação 
do relatório antropológico para as comunidades quilombolas e particularmente para suas 
lideranças, que a veiculam “...num esforço de rearranjar um campo de forças no qual os estudos 
não só se reduzam a ser instrumento de prova jurídica, mas representem a possibilidade de 
garantir uma ‘fala histórica’, calcada em sensibilidades jurídicas que adentram a 
institucionalidade oficial, com a potencialidade de que haja um resgate no ‘escrever suas 
histórias’, agora não sem as suas ‘mãos, bocas e olhos’” (Chagas, 2005: 77).  
26 Ilka Boaventura Leite, ao relatar um tipo de conflito semelhante ao que sugiro aqui, envolvendo 
comunidades quilombolas em disputa territorial, afirma que inúmeras dificuldades de aplicação 
das leis, que facilitam a ocorrência desses conflitos, decorrem de “tecnologias de dominação 
instaladas há mais de três séculos e que têm como base de sustentação o controle do acesso à 
justiça ‘agora mais recentemente a criminalização dos quilombos’, tecnologias de controle e 
manipulação da máquina estatal, da própria legislação, da força repressiva pela apropriação 
privada de recursos públicos e tantas outras” (Leite 2008: 973). 



e emigrar para diversos municípios de Minas Gerais e de outros estados 

brasileiros. Todavia, com a perspectiva da titulação, familiares que residiam 

nessas localidades mostraram-se dispostos a retornar à antiga residência ou, 

entre os mais jovens que nasceram fora do território, a iniciar nova vida junto a 

seus parentes. Alguns, efetivamente o fizeram, ainda que ao custo de empregos 

e condições de vida relativamente estáveis.  

Naturalmente, o resultado mais imediato foi um incremento das atividades 

do grupo e a incorporação de novas mentalidades27 que podem dinamizar a 

ocupação do território e a utilização de seus recursos. Ao mesmo tempo, o 

retorno reforçou laços familiares e o sentido de pertencimento coletivo que a 

distância não conseguiu enfraquecer. Mas esta nova condição, ao menos da 

perspectiva de um observador externo, também impõe incertezas, tendo em 

vista o que parece ser uma evidente ineficiência do Estado para levar a termo o 

processo que garantirá a posse inalienável do território, que só acontecerá com 

a efetiva titulação28, e a real garantia de permanência do grupo na área em 

questão.  

Questões como a reorganização de grupos, inversão de processos 

migratórios, eventuais acirramento de conflitos com a sociedade externa, além 

de toda a dinâmica de relação com a sociedade nacional que leva a uma 

inevitável ressignificação de práticas e mentalidades, não estão previstas nos 

programas de implantação das políticas públicas relativas às comunidades 

quilombolas. Como agentes importantes desse processo, os antropólogos 

encontram-se premidos pelas exigências legais para a elaboração dos relatórios, 

pelos parâmetros da pesquisa científica e pela necessidade de uma conduta 

ética consciente de seu papel como pesquisador cujo trabalho, pela situação em 

                                                             
27 Como apontado no relatório antropológico (Cf. Mattos, 2013), observou-se, por exemplo, a 
chegada de membros que buscaram implantar práticas condizentes com a “nova consciência 
ecológica”, como a implantação de técnicas de reflorestamento e de recuperação e preservação 
de matas ciliares.  
28 Uma vez mais, Ilka Boaventura Leite chamou a atenção para as políticas públicas de 
assistência a comunidades quilombolas, implantadas pelo governo, que no entanto não são 
acompanhadas por um processo eficaz de titulação do território, o que efetivamente garantiria a 
autonomia dessas populações. Nas palavras da autora: “A implementação dessas políticas, 
contudo, tem caminhado em descompasso com a titulação dos territórios, ficando as associações 
quilombolas cada vez mais dependentes do assistencialismo e com menos autonomia para 
gestionar o desenvolvimento auto-sustentado de seus territórios” (Leite, 2008: 973). 



que é realizado, possui uma carga política de dimensões não encontradas na 

pesquisa puramente acadêmica. 

De certa forma, ainda hoje, espera-se que antropólogos cumpram o papel 

de mediador-tradutor entre grupos com interesses distintos. Um papel, como 

vimos, historicamente construído ao longo de mais de seis décadas. Mas, em 

um mundo em que interesses estão interconectados em escala global, é 

imprescindível que se mantenha ainda uma postura crítica em relação ao Estado 

e à articulação entre interesses globais e locais que ele coloca em jogo29. Isso é 

particularmente importante em um momento em que a diversidade cultural e os 

“direitos étnicos” encontram-se na pauta de debates, configurando-se como um 

dos temas fundamentais para o desenvolvimento da plena democracia no Brasil. 
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