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INTRODUÇÃO

Cidadania e direitos humanos  
como problemáticas antropológicas:  
múltiplos caminhos

Patrice Schuch 
Cíntia Beatriz Müller

Em 1997, Richard Wilson salientou que os direitos humanos podem 

ser vistos como um dos principais valores políticos globalizados do 

nosso tempo. A mesma centralidade discursiva dos direitos huma-

nos foi destacada por Rabinow (2003), ao salientar o fato de que, 

embora existam governos que contestem os “discursos de direitos”, 

seria plausível argumentar que não há nenhum contradiscurso se-

cular que tenha legitimidade, poder e potencial de expansão com-

parável com o discurso sobre direitos humanos. Contudo, o autor 

também destaca um elemento fundamental: o de que o discurso 

sobre direitos humanos é um discurso normalizador. Uma vez que 

é introduzido na consciência pública de uma sociedade, coloca em 

evidência um inevitável espaço entre o que a sociedade pratica e o 

que essa sociedade prega enquanto um valor. Esse espaço é o espa-

ço da normatividade. Como tarefa para os cientistas sociais, fica o 
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trabalho de observar como o discurso sobre direitos configura-se e 

toma forma em contextos específicos. 

Tal tarefa vem sendo desenvolvida com fôlego em estudos sobre 

direitos humanos e cidadania no Brasil. Esse foco analítico produziu 

trabalhos sólidos e inovadores sobre o funcionamento do poder e a 

sua relação com sensibilidades sociais específicas, com ênfases ana-

líticas variadas: a ótica das particularidades da cultura e tradição ju-

rídica brasileira (KANT DE LIMA, 1989, 1995, 1999, 2003; OLIVEIRA, 

2002, 2010a), dos efeitos de novas categorias legais nas rotinas buro-

cráticas e na configuração de visibilidade de certos grupos sociais e 

problemáticas de ação (DEBERT; OLIVEIRA, 2007; FONSECA, 2004, 

2010; FONSECA; CARDARELLO, 1999; OLIVEIRA, 2010b; RIBEIRO, 

2004; SCHUCH, 2009) e/ou das negociações de sentido e de ação em 

órgãos variados, de acordo com diferentes universos sociais e simbó-

licos dos agentes implicados. (BONETTI, 2001; MELLO, 2011; MUNIZ, 

1996; SCHRITZMEYER, 2007, 2012; SCHUCH, 2010; SIMIÃO, 2007) 

Esta coletânea insere-se neste conjunto de preocupações, buscan-

do reunir trabalhos antropológicos que problematizem a relação entre 

cidadania e direitos humanos, privilegiando três dimensões analíti-

cas: espaços sociais e políticos dinâmicos de luta política e de sentidos 

sobre direitos humanos, através de estudos que colocam em questão 

os modos de institucionalização dos direitos humanos no Brasil, nas 

rotinas e burocracias estatais; fontes de compreensão da relação entre 

“justiça” e “direitos”, através da abordagem da constituição de sen-

tidos de justiça entre grupos e populações que interagem, resistem 

e/ou tentam subverter ou expandir o campo legal institucionalizado 

de constituição dos direitos e da cidadania e, por fim, problemáticas 

que convocam a ação antropológica engajada e constantemente refle-

xiva sobre os seus efeitos e possibilidades. Em todos os três aspectos 

enfatizados aqui a relação entre cidadania e direitos humanos não é 

unívoca e o espaço da heterogeneidade de sentidos, agentes, formas 

de mobilização e luta política se torna um espaço aberto para análises 

que problematizam molduras mais fixas sobre o estudo dos direitos, 
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como aquelas que opõem global e local, universalismo e particula-

rismo, política e cultura. Caso aceitemos como plausível o fato de que 

os direitos humanos em sua forma abstrata pouco significam (FON-

SECA; CARDARELLO, 1999), faz sentido uma abordagem que privi-

legie a dimensão performativa dos direitos e da cidadania e que não 

os tome como dados, mas, ao contrário, investigue os seus dinâmicos 

processos de contingentes produções. 

No Brasil, passados mais de 20 anos desde a restauração demo-

crática e a concomitante inserção da retórica dos direitos huma-

nos no espaço público, é possível perceber a institucionalização 

dos direitos humanos em organismos e burocracias estatais, como 

forma de dar visibilidade política a grupos marginalizados no ce-

nário nacional. Nesse âmbito, o Brasil parece seguir a tendência que 

salienta a importância da consideração dos direitos humanos nas 

agendas políticas dos estados, principalmente aqueles com expe-

riência de regimes políticos autoritários, como forma de produção 

de legitimidade internacional. (SANTOS; JENSON, 2000; WILSON, 

1997) Essa atenção estatal à retorica dos direitos humanos e sua ins-

titucionalização em secretarias e órgãos estatais também acompa-

nhou a expansão do universo de causas a que tal retórica se destina: 

frentes discursivas diversas, tais como imigrantes, pessoas em si-

tuação de rua, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e etc., 

destacam a importância da noção dos direitos humanos como for-

ma preferencial de luta política. Entretanto, um rápido diagnóstico 

de tal processo também parece mostrar o quanto a própria noção 

de direitos humanos é simultaneamente contestada no espaço pú-

blico, além de não unívoca, comportando sentidos heterogêneos 

e permitindo sua inserção em campos dinâmicos de lutas sociais. 

Esta relação entre polifonia de sentidos, formas de institucionali-

zação e contestação simultâneas é, acreditamos, altamente inspira-

dora para o trabalho antropológico e, de modo reverso, desafiadora 

para as próprias formas de engajamento antropológico.
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Aceitando esse desafio, os textos desta coletânea refletem possi-

bilidades de uma antropologia engajada na reflexão sobre os proces-

sos de constituição de direitos e de cidadania. Privilegiando as pes-

quisas etnográficas, os capítulos desta coletânea revelam-se como 

fontes de reflexão sobre a relação entre cidadania e direitos humanos 

e são fruto de um trabalho de colaboração entre o Programa de Pós-

-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Rio Gran-

de do Sul (UFRGS) e o Programa de Pós-Graduação em Antropolo-

gia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), através do Programa 

Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD/Casadinho da Capes), 

implementado entre 2011 e 2015, “Transformações Globais e Cida-

des. Direitos, redes de cuidados, patrimônio, memória e diversidade 

cultural. Diálogos Nordeste/Sul do Brasil”. Para além da produção de 

seminários e intercâmbio discente e docente, o projeto permitiu que, 

nesta coletânea, fosse possível a troca de perspectivas sobre temas 

relevantes do debate político e acadêmico, como as relações entre 

quilombolas e indígenas com o Estado brasileiro; os modos de re-

cepção e administração de imigrantes; as formas de gestão estatal 

da adoção e seus efeitos para os próprios adotados; a criação de novo 

estatuto para os animais e suas consequentes inserções no universo 

normativo dos direitos; a relação entre religião e direitos humanos; 

as formas de compreensão da noção de “patrimônio” e “tombamen-

to”; as maneiras cotidianas de viver a cidade e, por fim, as maneiras 

de produção do próprio trabalho antropológico em cenários políticos 

tensos e bastante desiguais.  

organização dos capítulos 

Este livro se encontra organizado em três partes. Na primeira par-

te, “Direitos humanos: sentidos, desafios e lutas”, os textos privi-

legiam as disputas em torno da definição dos sentidos dos direitos 

humanos e suas formas de institucionalização em leis, órgãos pú-

blicos, projetos e programas de intervenção e formas de adminis-
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tração diversas de populações. Compartilhando a máxima antro-

pológica definida por Claudia Fonseca e Andrea Cardarello (1999) 

de que os direitos humanos em sua forma abstrata pouco signi-

ficam, os capítulos se interrogam acerca das maneiras em que os 

direitos humanos são constituídos em campos dinâmicos de lutas 

sociais, e acabam dinamizando constituições de dispositivos diver-

sos que incluem certos grupos e causas como alvos privilegiados de 

ação. Ao mesmo tempo, os capítulos problematizam a relação entre 

leis de proteção de direitos e práticas sociais; mais do que anunciar 

qualquer surpresa em torno de sua não analogia, os textos mostram 

o quanto valores, sentidos e relações sociais articulam-se para criar 

modos particulares de produção dos direitos em ação que são, por-

tanto, considerados em sua dinamicidade e não fixidez. 

O capítulo de Claudia Fonseca inicia essa parte da coletânea e tra-

ta do direito das pessoas adotadas. A partir de pesquisa das narrati-

vas das pessoas pertencentes à primeira associação dos adotados que 

foi criada no Brasil, em 2007, a autora problematiza o silêncio brasi-

leiro em torno do assunto do “direito às origens” que, em países da 

Europa e da América do Norte, mesmo antes da Convenção dos Di-

reitos das Crianças, de 1989, já era tema de debates. Percorrendo uma 

analítica que investiga o lugar da lei na produção de novas subjetivi-

dades, a autora problematiza as conotações cambiantes de segredo e 

pertencimento ligados aos sentimentos familiares, interrogando-se: 

em que medida os sentimentos familiares refletem, moldam ou se 

esquivam das novas orientações legislativas?

Tratando especialmente da questão imigratória no Brasil, o capí-

tulo de Denise Fagundes Jardim investiga o campo de protagonistas 

que buscam intervir na questão da imigração no Brasil contemporâ-

neo, expressando urgências, compreensões e expectativas de gestão 

do Estado em torno da questão migratória, além de sentidos plurais 

sobre a dignidade humana. Confrontando as sempre dinâmicas re-

lações entre leis e práticas, a autora analisa como várias narrativas 

de acolhimento e ênfases que visibilizam “o problema migratório” 
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fornecem parâmetros que monopolizam os debates e criam zonas de 

invisibilidade e abandono quanto à experiência dos imigrantes no 

Brasil atual. Nesse processo, Jardim destaca que os direitos humanos 

são evocados de forma não unívoca: por vezes na direção de expansão 

dos processos de mudança legal para permitir novos acessos e regula-

rizações do imigrante, por vezes no sentido de expansão da vigilância 

entre fronteiras, promovida por certos discursos em torno do tráfico 

de pessoas e acerca da vulnerabilidade de imigrantes desprovidos de 

proteção. Percorrendo os processos de pluralização da gestão imigra-

tória promovida por uma expansão de comitês e fóruns, a autora in-

terroga-se sobre os efeitos de tal cenário na visibilidade da imigração 

no cenário brasileiro e seus desdobramentos.

Prosseguindo na investigação em torno dos campos de disputas 

de sentidos e valores associados à noção de direitos humanos e suas 

formas de institucionalização no Brasil, o capítulo de Carlos Alberto 

Steil e Rodrigo Toniol investiga os sentidos atribuídos aos direitos 

humanos na arena política do Brasil contemporâneo, através do es-

tudo de caso da escolha do pastor e então Deputado Federal Mar-

co Feliciano para a Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da  

Câmara dos Deputados, no ano de 2013. Mais do que analisar tal es-

colha a partir de lógicas referenciadas por noções próprias de qual-

quer pragmatismo político, os autores privilegiam uma abordagem 

que enfatiza as disputas em torno de noções de direitos humanos, 

na área dos processos de institucionalização dos direitos humanos 

no âmbito do Congresso Nacional. Estudam o percurso da criação 

da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias (1995) até o momento 

da nomeação do pastor Marco Feliciano, investigando antropologi-

camente os sentidos de tal ato. É argumento de Steil e Toniol que 

a produção desse fato político não apenas produz deslocamentos e 

rearranjos na conjuntura política, mas também implica em trans-

formações na própria matriz discursiva sobre os direitos humanos e 

uma redefinição de quem são os sujeitos desses direitos. 
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Os processos de redefinição de direitos e suas formas de expan-

são são o centro da problemática do capítulo escrito por Bernardo 

Lewgoy e Caetano Sordi. O texto visa compreender o caráter po-

lissêmico dos direitos animais, problematizando a noção de que o 

recente surgimento desses direitos representaria uma quebra subs-

tantiva da normatividade Ocidental e suas dicotomias entre natu-

reza e cultura. A partir da análise de dois casos o reconhecimento 

jurídico de grandes símios como pessoas a partir do dispositivo de 

habeas corpus e a proliferação de políticas públicas para animais 

de companhia em situação de abandono nas grandes cidades bra-

sileiras – os autores interrogam-se sobre como antigos debates em 

torno da normatividade ocidental são reconfigurados no presente à 

luz dos novos direitos dos animais.

Pode-se dizer que os processos de expansão de direitos e seus des-

locamentos promovidos pelas lutas sociais e seus impactos em formas 

de administração estatais são o âmago das discussões dos capítulos 

que compõem a Parte II da coletânea, intitulada “Cidadania, espaços e 

relacionalidades: movimentos e contestações”. Nesse tópico, é possível 

perceber um esforço dos pesquisadores em compreender as dinâmicas 

dos processos de constituição de sentidos de justiça que podem ocor-

rer para além dos espaços do campo do direito propriamente dito, ou 

mesmo que interagem com este sem estarem subsumidas a ele, muitas 

vezes contestando-o. No primeiro capítulo, Cecilia Anne McCallum 

apresenta, a partir de experiências etnográficas, reflexões sobre rela-

ções que os Huni Kuin desenvolvem em seu cotidiano com o mundo 

circundante, e como, a partir de tais relações, acabam por informar 

o processo de constituição do que a autora aponta em seu texto como 

“terra com dono”. Ao discorrer sobre a luta pelos direitos indígenas no 

Acre, McCallum explora modos específicos de “relacionalidade” (re-

latedness) que emergem e englobam dinâmicas entre “as expressões e 

formas diversas de terra, e, por outro, as pessoas (humanas e não hu-

manas)” envolvidas. Assim, a partir da análise dessas conexões Huni 

Kuin entre corpos e terras, a autora problematiza o conceito espacial 

euroamericano de “território”. 
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No segundo capítulo, Ana Paula Comin de Carvalho apresenta o 

resultado de suas pesquisas realizadas no contexto urbano de Ca-

choeira/BA, onde reflete sobre as tensões inerentes a construção de 

sentidos em relação à noção de patrimônio, compreendido como um 

“conjunto de edificações e espaços”, assim classificado pelo Estado. 

A proposta é investigar representações sociais que emergem a partir 

de diferentes indivíduos, grupos e instituições em suas relações com 

o que se encontra hegemonicamente classificado como patrimônio 

material urbano na cidade de Cachoeira. Assim, a partir de suas in-

vestigações sobre noções como “patrimônio” e “tombamento”, a 

autora relativiza a dimensão administrativa e de controle governa-

mental de tais classificações apresentando práticas de cidadania ex-

pressas a partir de diferentes interações de grupos sociais com o sítio 

urbano tombado do município de Cachoeira. 

Em um movimento similar, Urpi Montoya Uriarte investiga o 

exercício do direito à memória preservada na figura estatal e ad-

ministrativa do patrimônio, a partir das ideias de Henri Lefebvre. 

Dessa forma, em seu capítulo a autora, em suas próprias palavras, 

Pretende ‘trazer’ Henri Lefebvre para o centro de Salvador: usar 

suas ideias e categorias para interpretar alguns discursos e ce-

nas na capital baiana, demonstrando como o que ele chamou de 

‘direito à cidade’ está sendo exigido hoje no Pelourinho e como 

o que ele denominou de a ‘rebelião do vivido’ está acontecen-

do em espaços centrais, tais como a Avenida Sete de Setembro.  

O material empírico que este artigo analisa à luz das ideias e ca-

tegorias lefebvrianas é um documento da Associação de Mora-

dores e Amigos do Centro Histórico (Amach) e o cotidiano de um 

vendedor de castanhas e camarão seco na Rua do Forte.

Dirigindo seu foco para uma cidade do sul do país, Porto Alegre, o 

capítulo escrito por Arlei Damo e Liziane Gonçalves de Matos discute 

a interseção entre a sensibilidade em relação aos animais, a militân-

cia pelos seus direitos e a criação de políticas públicas afins. O ponto 
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de partida é a criação e atuação da Secretaria Especial dos Direitos 

dos Animais (SEDA), ocorrida em Porto Alegre em 2011. Os autores 

procuram demonstrar como a criação dessa agência de governo é re-

sultado do emparelhamento entre os estatutos de humanos e ani-

mais – em particular daqueles ditos “de estimação” –, sendo a noção 

de “sujeitos de direitos” estendida a estes. O texto argumenta que a 

criação da SEDA consolida a luta dos movimentos de defesa dos di-

reitos dos animais e, de algum modo, recoloca a cidade de Porto Ale-

gre no mapa da vanguarda política, uma condição ocupada em outro 

momento com a criação do Orçamento Participativo (OP). 

Por fim, a terceira e última parte deste livro, “Antropologia, ci-

dadania e direitos humanos: práticas e políticas”, reúne textos que 

analisam, a partir do ponto de vista antropológico, a implementação 

de políticas direcionadas a grupos minoritários, como as comunida-

des quilombolas, e às camadas populares, bem como aqueles que se 

realizam na interseção entre grupos sociais distintos, como movi-

mento social e mediadores político-estatais. Procurando problema-

tizar também os próprios sentidos do trabalho antropológico nessa 

direção, os capítulos também discutem as formas de engajamento 

antropológico possíveis em tais contextos e seus sentidos. Cíntia 

Beatriz Müller e Mariana Balen Fernandes lançam questões sobre 

a experiência de realização de estudos antropológicos em contexto 

de contratação pelo Estado brasileiro. No texto, as autoras discutem 

tensões contemporâneas referentes ao campo dos laudos antropo-

lógicos, dada sua importância para a garantia de direitos coletivos 

e difusos, assim como na prevenção de lesões e ameaças a lesões de 

garantias e direitos. 

Hildon Carade e Núbia Rodrigues, no segundo capítulo da terceira 

parte, propõem uma discussão sobre as possibilidades de se cons-

truir uma análise etnográfica de setores que guardam em si a am-

biguidade de, apesar de sua natureza estatal, conceberem-se como 

de “fora” da administração pública. O segundo objetivo do capítulo 

é investigar o processo de “captura” da retórica do acesso à cidada-
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nia como um dispositivo político. Para tanto, o trabalho de campo é 

realizado na própria Universidade Federal da Bahia e em um bairro 

popular, reconhecido como uma espécie de favela vizinha à institui-

ção de ensino.

A coletânea finaliza com o capítulo de Patrice Schuch, que pro-

blematiza as formas de engajamento antropológico em torno da 

questão dos direitos humanos, particularmente detendo-se em 

suas experiências de pesquisa em torno da promulgação de novas 

práticas de justiça no Brasil. Explora a noção de “etnografia públi-

ca”, proposta por Didier Fassin, inserindo novas possibilidades de 

levá-la adiante, a partir de configurações de pesquisa que põem em 

relação práticas acadêmicas, lutas do movimento social e modos 

de gestão político-estatais de certas populações brasileiras. Assim 

como os demais textos desta coletânea, o texto reflete acerca de 

possibilidades de inscrever a antropologia como uma “força mobi-

lizadora do mundo”, para usar os termos propostos por Biehl (2013, 

p. 271, tradução nossa). 

Sem escolhas ou soluções fáceis e, como mostram os capítulos 

presentes nesta coletânea, de forma bastante heterogênea, o engaja-

mento antropológico em torno das questões de direitos e cidadania 

está na ordem do dia. Em um cenário político brasileiro bastante 

ambíguo em termos de implementação de direitos, seja na análi-

se das dinâmicas pouco lineares dos processos de produção de di-

reitos, seja no estudo das incansáveis lutas e resistências para sua 

expansão, as contribuições da antropologia podem cooperar, acre-

ditamos, para o alargamento dos debates, das possibilidades e das 

esperanças para a construção de mundos mais democráticos, plu-

rais e equânimes. É este o convite, e o desafio, que fazemos para to-

dos nós. 
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“Legitimidade” e pertencimento em 
famílias adotivas brasileiras: meio século 
de mudanças a partir da análise de 
narrativas de adotados1

Claudia Lee Williams Fonseca

introdução

Na Europa e na América do Norte, pessoas adotadas ganharam vi-

sibilidade nos últimos anos. Nessas regiões, o fato de um bom nú-

mero de adotados vir de além-mar, ostentando traços físicos que 

os tornam visivelmente “diferentes” dos seus pais adotivos, pôs 

fim à aspiração, comum em décadas passadas, de criar uma família 

adotiva que “imitasse a natureza.” Em tais circunstâncias, sendo 

virtualmente impossível esconder a natureza não biológica do laço 

de filiação, virou norma rechaçar o tradicional “segredo” da ado-

ção. Pais e filhos adotados devem conversar com relativa franque-

1 Essa é uma versão abreviada do artigo “Pertencimento familiar e hierarquia 
de classe: segredo, ruptura e desigualdade vistos pelas narrativas de adotados 
brasileiros”, publicado na Áltera: revista de antropologia, João Pessoa, v. 1, n. 1, 
p. 9-36, jul./dez. 2015.
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za sobre o fato da adoção e não é incomum encontrar adotados, no 

início da vida adulta, embarcando em uma “viagem às raízes” em 

que buscam algum tipo de conexão não apenas com seu país, mas 

também com a sua família de origem. (FONSECA, 2011) 

Já antes da Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989, existia amplo 

debate sobre a necessidade de preservar as origens das crianças 

adotadas. A preocupação era inspirada tanto pela condição das 

crianças adotadas transnacionalmente, quanto pelo aniquila-

mento de identidade de crianças apropriadas pela ditadura argen-

tina (1976-1983) – ultraje amplamente divulgada pelas Abuelas 

de la Plaza de Mayo. A consternação desembocou na inclusão, na 

Convenção da cláusula sobre o direito da criança da “sua identi-

dade, incluindo sua nacionalidade, seu nome e suas relações fa-

miliares”. (BRASIL, 1990, art. 8)

Considerando essas tendências no resto do mundo ocidental, 

é interessante que no Brasil, até muito recentemente, o segredo 

das origens de uma criança adotada tem sido pouco discutido.  

O silêncio em torno desse assunto persistiu, apesar ampla divul-

gação por ativistas da Convenção dos Direitos da Criança, ape-

sar da destacada importância na mídia atribuída a genes e DNA 

(testes de paternidade, doença hereditárias etc.) e apesar de uma 

população cada vez mais conectada à internet. É exatamente essa 

diferença de práticas em lugares diferentes do globo que torna o 

estudo de adoção tão interessante.

Tendo iniciado minha carreira no estudo de gênero, família e 

parentesco, faz tempo que a adoção chamou minha atenção. Ini-

ciei uma pesquisa etnográfica de campo nos anos 1980, em uma vila 

de invasão, onde encontrei mulheres que tinham dado filhos em 

adoção. Desde então, fiz pesquisas com profissionais do setor judi-

ciário, assim como com grupos de apoio a pais adotivos no Brasil e 

no exterior. Entretanto, nesse ensaio, meu foco será nos filhos ado-
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tados, já adultos, os quais localizei através da primeira associação 

brasileira de pessoas adotadas criada em 2007. Além de organizar 

reuniões bimensais, a ONG Filhos Adotivos do Brasil ministra um 

site2 que incluía, no final de seu primeiro ano, 500 histórias de pes-

soas em busca de seus parentes consanguíneos. O fato de que seu 

fundador morava e organizava a maior parte de reuniões em Por-

to Alegre – meu lugar de residência – facilitava meu contato com 

membros diversos da associação. Já que a maioria dos membros ti-

nha entre 30 e 60 anos de idade, isto é, nasceram entre 1950 e 1980, 

suas narrativas de infância despertaram em mim uma curiosidade 

sobre a evolução das leis de adoção durante aquelas décadas. Surgiu 

a pergunta: daria para detectar alguns indícios sobre o jogo de in-

fluências mútuas entre leis e valores familiares?

Não pretendo ter realizado entrevistas extensivas. Tampouco 

procurei fazer uma análise contextual detalhado da questão, tal 

como faria um historiador, por exemplo, da ilegitimidade na Amé-

rica Latina.3 Simplesmente, procurei explorar algumas hipóteses 

que emergiram de relatos feitos em 2007 de experiências de 40 a 50 

anos atrás. Minha temeridade aumenta à medida que chego ao final 

desse ensaio, seguindo os adotados para dentro dos tribunais atuais 

onde procuram encontrar informações sobre seu passado. Ao lon-

go da minha reflexão, meu objetivo é entender as conotações cam-

biantes de segredo e pertencimento familiar ligadas às práticas de 

adoção – um objetivo construído em diálogo com outros pesquisa-

dores da antropologia do direito. Mais recentemente, meu interesse 

por “tecnologias de governo” me levou a indagar sobre o lugar da lei 

na produção de novas subjetividades, desembocando na pergunta: 

em que medida os sentimentos familiares refletem, moldam ou se 

esquivam das novas orientações legislativas?

2 Ver: <http://www.filhosadotivosdobrasil.com.br/>. Acesso em: 23 fev. 2007.

3 Ver, por exemplo, Milanich (2007).
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uma era de burocracia estatal incipiente: quando crianças 
eram um assunto “extralegal”

Diversos pesquisadores (MILANICH, 2007; PILOTTI; RIZZINI, 1995) 

têm demonstrado como, até a segunda metade do século XX, as 

crianças interessavam pouco às autoridades governamentais nos 

diferentes países da América Latina. Existiam mecanismos para 

reprimir o comportamento desregrado de jovens – delinquentes e 

crianças de rua –, mas desde que não perturbassem a ordem públi-

ca, as crianças continuavam a ser consideradas um assunto privado 

da família. Assim, quando, no início dos anos de 1980, comecei a 

realizar pesquisas etnográficas nas vilas populares de Porto Alegre, 

encontrei bom número de crianças e até de adultos que sequer ti-

nham registro civil. Frequentemente, os pais tiravam a certidão de 

nascimento de seu filho apenas quando lhes era exigido algum do-

cumento oficial – por exemplo, para matricular a criança na escola. 

Nesse caso, o escrivão de cartório teria pouca possibilidade de veri-

ficar quem de fato dera luz à criança. 

Essa falta de documentação oficial andava de par, na história de 

boa parte dos grupos populares latino-americanos, com a prática 

da circulação de crianças. (FONSECA, 1995) Crianças de famílias 

urbanas de baixa renda circulavam entre lares de padrinhos, pa-

rentes e vizinhos. Ficavam às vezes anos a fio, aprendendo a cha-

mar um novo casal de “mãe” e “pai”. Algumas trajetórias podiam 

até incluir uma passagem pelo orfanato local. Contudo, a maioria 

desses jovens mantinha contato episódico com membros da sua fa-

mília original, em que apoiavam boa parte de sua identidade pes-

soal. No decorrer dos anos, algumas pessoas perdiam o contato com 

as suas famílias, mas a maioria teria poucas dúvidas quanto às suas 

“origens”.

Sem dúvida, algumas dessas crianças foram assimiladas emo-

cionalmente nas suas famílias adotivas, desfrutando do status de 

uma criança “legítima”. Contudo, devemos lembrar que, durante os 
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anos 1960 e 1970, muitas unidades domésticas ainda incluíam “fi-

lhos de criação”, jovens de origem pobre que – em troca de casa, co-

mida e alguma educação – pegavam nas lides do serviço doméstico. 

(DANTAS, 2008; KUZNESOF, 1998) Embora esses pequenos domés-

ticos pudessem desfrutar de certos privilégios, ninguém esperava 

que fossem tratados em pé de igualdade com os filhos da família.

A adoção, até o último quarto do século XX, não era ao todo in-

compatível com esse tipo de circulação de crianças. Conforme o 

Código civil brasileiro (BRASIL, 1916), a adoção era em grande par-

te um procedimento administrativo que podia ser realizado num 

cartório de registro civil. Os juizados de menores localizados em 

grandes cidades podiam ser chamados para oficializar o proces-

so. Contudo, não teriam recursos para conduzir investigações ou 

supervisionar a transferência de crianças. Apenas legalizavam ar-

ranjos que tinham sido feitos pelo pessoal do hospital, diretores de 

orfanato ou – até mais frequentemente – diretamente entre a mãe 

biológica e os pais adotivos.

De fato, pesquisadores sugerem que, até os anos 1990, a grande 

maioria de crianças adotadas nunca havia passado pelos tribunais. 

Seus pais adotivos tirariam uma certidão de nascimento como se a 

criança fosse seu filho biológico. Essa maneira completamente ile-

gal de formar uma família aparentemente regular, prática comum 

em toda a América Latina, envolvia a cumplicidade de funcionários 

cartoriais que a apelidavam “adoção à brasileira”. E autoridades ju-

diciais, evocando os “nobres sentimentos” dos pais adotivos, rara-

mente aceitavam processar esse tipo de crime.

Cabe perguntar se, durante os anos 1960 e 1970, as leis tinham 

qualquer relevância para a conduta cotidiana das pessoas. Nenhum 

dos adotados que eu entrevistei se referiu à mudança nas leis, tam-

pouco fez qualquer distinção entre adoção simples e plena (clara-

mente estabelecida pelo Código de Menores de 1979). De fato, a pa-

lavra “adoção” era usada indiscriminadamente – mesmo em casos 

mais recentes – para descrever, além dos procedimentos legais e 
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quase legais, praticamente todo o tipo de transferência de crian-

ça em que um jovem ficava por algum tempo num novo lar. Para 

descobrir o que era relevante para eles e, lendo entre as linhas, re-

levante para os adultos que os criaram, proponho agora examinar 

algumas das narrativas que ouvi dos adotados que assistiam às reu-

niões de Filhos Adotivos do Brasil.

Legítimo ou legal? 

Nesses primeiros exemplos, proponho examinar os sentidos va-

riados dos termos “legítimo” e “legal”. Desse exame, emerge a im-

pressão de que, 50 anos atrás, não só muitas adoções (mesmo as 

realizadas nos hospitais) não eram estritamente de acordo com a 

lei, mas a própria distinção entre legal e ilegal não parecia particu-

larmente relevante.

Uma adotada, nascida em 1974, aprendeu que chegou à sua fa-

mília adotiva através de uma certa “Tia Paula”, esposa do obstetra 

local. A mulher coordenava um projeto assistencial, encaminhando 

as crianças de mães solteiras a casais que aceitavam “tê-las como 

filho legítimo... [A tia Paula] só permitia a saída dos bebês da ma-

ternidade após serem registrados legitimamente...”.4 

“Legítimo”, nesse discurso, parece ter diversas conotações. O ter-

mo pode se referir ao status “casado” do casal adotante. Por outro 

lado, “registrado legitimamente” evoca um processo estabelecido 

dentro das normas legais. Entretanto, “legítimo” pode encerrar ainda 

uma terceira conotação – que o casal adotante tem a intenção de criar 

a criança com todo o investimento emocional e status social que in-

vestiriam num filho biológico. Vários dos adotados que eu entrevistei 

dão a entender que foram “falsamente” registrados como filhos “le-

gítimos” dos seus pais adotivos. Aqui, “legítimo” tem a ver não com 

4  Depoimento extraído do site “Filhos adotivos do Brasil”. Ver nota 2.



“Legitimidade” e pertencimento em famílias adotivas brasileiras  |  29

o status marital dos pais, mas antes com uma “suposta” relação con-

sanguínea. 

A “legalidade”, por sua vez, não aparece especialmente associa-

da com a lei.5 A história de Sandra, uma contadora com cerca de 40 

anos de idade que entrevistei, ilustra bem esse uso pouco ortodoxo 

da noção de legalidade. De fato, Sandra é uma das poucas colabo-

radoras do site que, em seu relato escrito, explicita a ilegalidade da 

sua adoção. Interpelada, durante nossa entrevista, a explicar a ra-

zão de tal julgamento, ela responde sem hesitação, “porque eu fui 

roubada”.

Foram seus irmãos e tios que lhe contaram a história pouco após 

a morte da sua mãe adotiva. Dizem que Sandra foi literalmente “ar-

rancada” dos braços da sua mãe biológica. Sua mãe adotiva tinha 

feito um trato com a empregada doméstica dos vizinhos ‒ uma 

mulher com gravidez avançada ‒ que levaria a criança assim que 

nascesse. O problema é que a gestante tentou mudar de ideia na úl-

tima hora e a mãe adotiva não aceitou. Parece que a irmã mais velha 

de Sandra tinha ido com a mãe para buscar o bebê. Ela se lembra 

de uma tremenda briga que só acabou quando sua mãe arrancou o 

bebê dos braços da outra e saiu correndo.

Em questão de dias, ela e seu marido tinham estabelecido uma 

certidão de nascimento para o bebê como se fossem eles os pais 

“legítimos”. Contudo, não é esse ato tecnicamente ilegal que choca 

Sandra. Pelo contrário, ela parece considerar o registro falso como 

um procedimento normal de pessoas que queriam o melhor para o 

seu filho. Ao ignorar o apelo da mãe biológica de Sandra para reaver 

a custódia de seu bebê, as autoridades estatais da época parecem ter 

tido uma opinião semelhante. Apesar da evidente transgressão da 

lei, elas não fizeram nada para reverter a certidão ilegal de nasci-

mento. Está claro que a indignação de Sandra – a própria insistência 

na “ilegalidade” da sua adoção – é direcionada para a ofensa moral 

5  Ver os trabalhos de Ewick e Silbey (1998).
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perpetrada contra a sua mãe biológica, e não para a transgressão 

contra os procedimentos formais da lei.

Na sombra da ilegitimidade 

Enquanto a “legitimidade” parece ter sido um termo negociável, 

a ideia de “ilegitimidade”, condição suspeita de todo adotado, não 

mostra a mesma flexibilidade, como veremos na seguinte narra-

tiva. Já sabia de reuniões anteriores que Lúcia tinha sido adotada 

quase 50 anos antes, na cidade de Porto Alegre. De visita no pe-

queno apartamento onde Lucia vive com seu marido carteiro e dois 

filhos, eu aprendi mais detalhes de sua história. 

Em resposta a minhas perguntas, Lucia lembra como sua mãe 

lhe contou que era uma filha adotada:

Eu tinha mais ou menos sete anos na época. Não me lembro 

de quase nada de quando era pequena, mas esse dia eu lem-

bro. [Minha mãe adotiva] me contou de uma forma que eu não 

acho certo. Pelo menos eu não falaria com meus filhos desse 

jeito. Ela disse, ‘não conta isso para ninguém tá?’ Nunca disse 

porque não era pra contar. Para mim, ficou como se fosse uma 

coisa feia. Sempre tive a adoção como uma coisa muito feia.

As coisas só pioraram quando finalmente explicaram por que 

ela não podia dizer que era adotada: “Então, me disseram, mas me 

falaram assim, ‘Tua mãe era uma vagabunda, uma prostituta’”.  

Na época, a associação galtoniana entre o caráter moral de uma 

pessoa e sua genealogia familiar não estava nunca longe. A expres-

são que observava durante minha pesquisa etnográfica, “O sangue 

puxa” carregava conotações não só de atração física, mas também 

de semelhanças hereditárias de caráter. Lúcia sentia que tinha que 

ser sempre bem comportada, não só para compensar a generosidade 

de seus pais adotivos, mas também para mostrar que não “puxava” 

à sua mãe.
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Mais tarde, em nossa conversa, sua narrativa tomou um novo 

rumo quando revelou uma persistente dúvida de ser a filha bio-

lógica do seu pai (adotivo). Seus pais eram recém-casados quando 

uma “amiga da irmã de seu pai” ficou grávida. Contam que, no iní-

cio, o pai de Lúcia não queria ficar com o bebê porque não queria 

nada com “aquela mulher” (mãe do bebê). Porém, finalmente ce-

deu diante das pressões de sua esposa e de seus próprios pais. Sa-

bendo que seu pai fora um notório mulherengo, Lúcia juntou “dois 

e dois” e chegou a certas conclusões... É digno de nota de que, até 

a segunda metade do século XX, a lei vedava a possibilidade de um 

homem casado reconhecer, quanto mais adotar, uma criança nas-

cida de um relacionamento extraconjugal.6 Em tais casos, o segre-

do das origens era o sine qua non da adoção legal.

Curiosamente, quando encontrei com Lúcia, eu acabava uma 

pesquisa entre agentes de saúde sobre infertilidade e adoção, e me 

impressionara o número de histórias ligadas a homens suspeitos de 

encobrir um relacionamento adúltero com a adoção do seu próprio 

filho biológico. Em tais casos, o segredo das origens era o sine qua 

non da adoção legal. A semelhança física, frequentemente notada 

entre a criança e seu pai adotivo, confirmaria a crença de algum 

laço biológico oculto. Claro, essas suspeitas (tal como a de Lúcia) 

podem ser fruto da imaginação dos vizinhos, mas o segredo ali-

menta essas fantasias de transgressão. 

A suspeita de ter sofrido discriminação (Sonia)

Nossa terceira narrativa reforça a ideia de que o espectro de desi-

gualdade – e discriminação – pesava na vida de crianças adotadas. 

Sonia conta que, desde a primeira infância, suspeitava ser “apenas” 

a filha adotiva de seus pais. Mas quando a conheci, fazia menos de 

um ano que tinha confirmado sua suspeita. Eu tinha escutado uma 

6  Ver artigo 358 do Código civil em Brasil (1916).
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versão sumária da história de Sonia numa reunião da Associação.  

À época, ela fervia de raiva contra seus pais: “Tenho 46 anos! Agora é 

que eles me contam! Todo mundo sabia menos eu. Eu me sinto um 

palhaço!”. 

Um mês mais tarde, Sonia e uma amiga de infância aceitaram vir 

à minha casa depois do trabalho numa lancharia de colégio esta-

dual, que Sonia gerenciava. Nesse meio tempo, Sonia tinha passado 

as férias de Natal com seus pais, e parecia mais conformada com a 

situação. Afinal, foi sua mãe, hoje com 78 anos, que – depois de ter 

lido uma notícia no jornal – encaminhou Sonia para a Associação 

Filhos Adotivos do Brasil. De qualquer forma, Sonia ainda atribuía 

uma série de problemas de saúde à “desonestidade” de seus pais 

adotivos. (À época, estava em tratamento com um neurologista, um 

psicoterapeuta e um psicanalista).

Apenas recentemente havia ouvido a história de sua adoção – 

primeiro, de uma tia, depois dos próprios pais. Cinquenta anos 

atrás, a cada domingo, seu pai padeiro levava o que sobrava da se-

mana para um orfanato local. Em uma dessas visitas ele cruzou com 

a recém-nascida Sonia e foi amor à primeira vista. Em questão de 

dias, ele e sua mulher, na qualidade de padrinhos, tinham batiza-

do a criança na catedral da cidade. Pouco depois, eles tiraram os 

papéis oficiais da adoção. Seu pai, evidentemente, “conhecia todo 

o mundo na cidade.” Usando as suas conexões, ele acompanhou o 

oficial de justiça quando este foi à casa da mãe biológica de Sonia 

para conseguir sua assinatura nos documentos de adoção. A mu-

lher, ele disse, era muito jovem, legalmente casada (como se con-

firma na certidão original de nascimento de Sonia) e morava numa 

“boa” casa. A aparentemente confortável situação de sua mãe de 

origem levanta as dúvidas de Sonia talvez fosse fruto de uma situa-

ção incestuosa.

A discriminação suspeitada por Sonia (e confirmada pelo depoi-

mento de sua amiga de infância) pode ser devida a uma série de fa-

tores. Sonia nasceu numa cidade da fronteira, numa época em que 
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os filhos homens recebiam tratamento privilegiado na escola e na 

vida pública, enquanto as filhas eram criadas para serem esposas e 

donas de casa. Sonia também confessa que, desde cedo, era de “tipo 

rebelde”, tendo tido uma trajetória de vida bem menos linear do 

que a de seu irmão. 

Entretanto, não há dúvida de que, na época, crianças adotadas 

sofriam de um status legalmente inferior. Em termos de direitos de 

herança, a discriminação ditada pelo Código civil de 1916, durou 

até o fim dos anos 1980. Conforme a “adoção simples”, a criança 

adotada tinha direito (na melhor das hipóteses) à metade da he-

rança que tocava para um filho biológico de seus pais. De fato, até 

1979, a única maneira que os pais tinham para garantir direitos 

iguais e irrevocáveis de um filho adotado era a falsificação da cer-

tidão de nascimento, em que declarariam a criança como se fosse 

“legítima”, nascida do casal.

Olhando de perto para a história de Sonia, podemos adivinhar 

que havia considerável ambivalência da parte dos seus pais adoti-

vos. Estes escondiam o fato da adoção, por um lado, para proteger 

ela contra a discriminação por colegas de escola e vizinhos, e, por 

outro, contra a discriminação no seio da própria família adotiva. 

Em outras palavras, é possível dizer que os pais precisavam do se-

gredo para “colocar em xeque” suas próprias inclinações de tratar 

sua filha adotiva diferentemente. Dadas as circunstâncias sociais e 

legais, esconder o status adotivo de Sonia – insistindo na sua inclu-

são em pé de igualdade com as demais crianças da família – era uma 

maneira dos pais adotivos darem prova de sensibilidades familiares 

“modernas”.

Inclusão total: uma adoção não exatamente “moderna” 

Nossa última história é sobre Juliana, nascida em 1973. Enquanto 

quinta filha (e única adotada) de um farmacêutico e neta do pri-

meiro médico da comunidade, ela tinha crescido como membro de 
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uma família muito respeitada. Contudo, quando sua irmã mais ve-

lha, no auge de uma briga adolescente, “cuspiu” que Juliana tinha 

sido “encontrada numa lata de lixo”, minha entrevistada (com 17 

anos de idade) já tinha uma forte suspeita de que não havia nascido 

na família. Ela tinha cabelos escuros, crespos – “quase afro”, como 

ela diz –, enquanto sua família adotiva, de ancestralidade portu-

guesa e polonesa, produzia crianças de cabelo liso e olhos claros: 

“Eu costumava brincar que talvez fosse porque eu tinha nascido 

por último – dez anos depois dessa minha irmã – e tinha ficado 

mais tempo no forno”. A idade avançada de seus pais, bem como 

comentários feitos por familiares de visita também tinham coloca-

do ela em alerta. Ela ouvia frases como: “Juliana está ficando cada 

dia mais parecida com vocês”. Contudo, a principal razão para as 

suas suspeitas coloca sua história em flagrante contraste com as 

duas anteriores. Seus pais pareciam ter favorecido Juliana mais do 

que seus irmãos mais velhos. Estes reclamavam que ela tinha privi-

légios que eles nunca tiveram, e ela própria considera que conseguia 

praticamente tudo o que queria: “Era como se meus pais estives-

sem se desdobrando para compensar alguma coisa”.

A despeito da grande importância atribuída à criança, esta 

adoção não foi conduzida de forma burocraticamente “moderna”. 

(Juliana tinha aprendido os detalhes não dos seus pais – hoje fa-

lecidos – que nunca conseguiram discutir a questão, mas de uma 

tia paterna e de seus irmãos). A mãe biológica da menina, uma mu-

lher de origens humildes, tinha tido uma relação com um vizinho 

relativamente abastado e, por conta da forma amarga pela qual a 

relação terminou, não queria lembranças. Vindo a conhecer uma 

simpática enfermeira na maternidade (a futura mãe adotiva de Ju-

liana), ela encontrou a pessoa ideal para ficar com seu bebê. Assim, 

carregando a menina recém-nascida no colo, a enfermeira e seu 

marido saíram direto do hospital para o Cartório de Registro Ci-

vil, onde obtiveram uma certidão de nascimento como se fossem 

eles os pais “legítimos”. Diz Juliana: “Sem dúvida, estavam com 
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pressa de medo que minha mãe [biológica] pudesse voltar atrás 

na sua decisão”. Entretanto, houve um detalhe curioso nessa his-

tória: os novos pais de Juliana fizeram uma combinação com a mãe 

biológica,  permitindo que ela viesse fazer visitas em intervalos re-

gulares:

Eu não me lembro de nada, mas as pessoas me contam que ela 

vinha com duas meninas maiores, talvez de quatro e seis anos 

de idade. Ela pode ter até me amamentado por um tempinho. 

Conhecendo meus pais, acho que eles tentaram reduzir o sofri-

mento para os dois lados – para mim e para minha mãe [bio-

lógica].

Por motivos que Juliana só pode adivinhar – “Talvez meus pais 

tenham posto um fim às suas vindas porque não queriam que eu 

descobrisse que era adotada” –, as visitas pararam quando ela ti-

nha aproximadamente três anos de idade.

A história de Juliana mostra práticas que não se encaixam com 

facilidade no esquema linear frequentemente apresentado por ju-

ristas quando falam da trajetória da “adoção moderna”. Aqui, en-

contramos, da parte dos pais adotivos, atitudes valorizadas pelos 

ativistas dos direitos da criança – um desejo pela absorção total, 

emocional e material da criança na família adotiva. Cabe acres-

centar que, já em 1965, existia uma versão limitada da adoção legal 

“moderna”, a lei de “legitimação adotiva”, que criava uma modali-

dade em que o vínculo adotivo seria irrevogável e exclusivo. Con-

tudo, a despeito das possibilidades abertas pela legislação de 1965, 

os pais de Juliana optaram por evitar a interferência estatal, prefe-

rindo registrar a criança ilegalmente, como se ela tivesse nascido 

na família. 

Pode ser que eles se esquivaram à lei porque, apesar das tendên-

cias progressistas da nova legislação, o adotado continuava com 

status legal inferior, com direitos hereditários limitados. Pode ser 

que não tinham confiança no segredo dos registros judiciais. Mas 
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também pode ser que os pais de Juliana simplesmente não consi-

deravam a legislação vigente particularmente relevante à sua vida. 

De fato, a maioria dos pesquisadores sugerem que até estourarem 

os escândalos associados com adoção internacional durante os anos 

1980, as autoridades não atribuíam muita importância à adoção le-

gal de crianças. (ABREU, 2002) Durante os anos 1970, as autoridades 

nos tribunais de Porto Alegre tinham feito um esforço para centrali-

zar o processo de adoção, proibindo que hospitais ou orfanatos co-

locassem uma criança sem mandado oficial. Entretanto, foi apenas 

nos anos 1980 que o Juizado de Menores começou a formar equipe 

especializadas de trabalhadores sociais e psicólogos para supervi-

sionar o processo.

Do ponto de vista dos adotados, ávidos por informação sobre seu 

passado e frustrados pelo “muro de silêncio” de seus pais adotivos, 

a autoridade crescente de instituições estatais podia trazer certa 

esperança. Nos arquivos oficiais, teoricamente, poderiam encon-

trar pistas sobre sua história. Entretanto, exatamente nessa época 

foi introduzido no processo um novo elemento: a política de “ar-

quivos chaveados”. Conforme a adoção (revogável) do Código ci-

vil, o status adotivo não anulava o status original (biológico) da 

criança. Assim, tecnicamente, não existia nenhum mistério quanto 

às “origens” do adotado. Com a lei de 1965, decretava-se a ruptu-

ra total com a família de origem. Emitia-se uma nova certidão de 

nascimento em que constavam apenas os nomes dos pais adoti-

vos. Documentos anteriores deviam permanecer “chaveados”, um 

“segredo” administrado pelas autoridades judiciais, a ser revelado 

quando e para quem essas autoridades escolhiam.

procurando origens

Ao voltarmos nossas atenções às “buscas” dos adotados de hoje, 

gostaria de sublinhar o fato de que todos os meus interlocutores, 

bem como a enorme maioria das pessoas que estiveram nas reu-
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niões da associação, eram brancos de classe média. Esse fato não é 

irrelevante. No Brasil, estações de rádio dirigidas às classes traba-

lhadoras há tempos incluem a busca por parentes perdidos como 

um item entre muitos outros dramas de família trazidos ao mi-

crofone através da participação da audiência. Meus interlocutores 

provavelmente não teriam ficado confortáveis com uma exposição 

pública do tipo. Confrontados com o persistente silêncio de seus 

pais adotivos sobre qualquer elemento de sua adoção, a sua primei-

ra reação – enquanto cidadãos letrados, e com um sentimento de 

direito político – foi levar a sua demanda por informação às autori-

dades institucionais do Estado.

Quase todos os meus interlocutores tinham esperado até a meia-

-idade para começarem individualmente a sua busca. Por um lado, 

podemos supor que esperaram até a idade adulta para ter coragem 

de se opor às objeções de seus pais a uma busca. Por outro lado, pelo 

final dos anos de 1990, mudanças no clima político bem podem ter 

acentuado os sentimentos dos adotados por direitos. De fato, “os 

direitos das crianças” era tema familiar na mídia desde o final dos 

anos 1970, a era da mobilização política que acompanhou a transi-

ção do país da ditadura militar à democracia. Novas sensibilidades 

familiares foram acompanhadas de mudanças na legislação, sina-

lizando uma ênfase na proteção das crianças e uma demanda por 

maior igualdade entre a prole no seio da família. Crianças adotadas 

ganharam em status quando o Estatuto da Criança de 1979 incluiu a 

adoção plena ao lado da adoção simples tradicional. A Constituição 

de 1988 aboliu qualquer discriminação entre filhos de uma pessoa. 

Sejam “legítimos”, “extramaritais”, adulterinos ou adotados, todos 

tinham direitos iguais. E com o novo Estatuto da Criança o próprio 

termo “legítimo” ficou banido do vocabulário oficial. Finalmente, 

durante os anos de 1990, ao passo que o governo tentava esvaziar 

abrigos de crianças, houve muito falatório acerca de uma “nova 

cultura da adoção” em que as chamadas “famílias de escolha” eram 

celebradas como lugares de amor e criatividade social. E grupos de 
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apoio à adoção – organizações filantrópicas, sem fins lucrativos, 

geralmente compostas por voluntários colaborando proximamente 

com tribunais de menores – se multiplicavam, realizando encon-

tros nacionais anualmente desde 1996.

Ainda assim, meus interlocutores parecem pouco conscientes 

dessas conquistas. As suas narrativas revolvem ao invés, em torno 

do que lhes parece uma violação persistente de seu direito básico de 

“conhecer suas origens”. Eles falam como se, em algum lugar dos 

arquivos dos tribunais, existisse um documento contendo a pre-

ciosa e tão acalentada informação – não apenas o nome de pais de 

nascença, mas um endereço e outros detalhes que possam facilitar 

a busca. Porém, os adotados alegam que não podem acessar tama-

nha informação por causa da “indiferença” dos oficiais de justiça, 

bem como do escárnio ou da recusa explícita destes. Operadores de 

justiça que entrevistei protestaram contra tais acusações, dizendo 

que os adotados apresentavam frequentemente demandas impossí-

veis. Esperavam que as autoridades os ajudassem em suas investi-

gações pela família de origem mesmo no caso de adoções ilegais “à 

brasileira” que nunca passaram pelo tribunal. Mesmo para aqueles 

cujas adoções tinham sido legalmente registradas, os resultados da 

pesquisa seriam incertos. Muitos arquivos de 40 ou 50 anos foram 

destruídos (por fogo, mofo ou ratos) ou simplesmente extraviados 

entre pilhas de documentos desorganizados. Rastrear tal informa-

ção levaria tempo e esforços que os sobrecarregados profissionais 

dos tribunais simplesmente não possuem.

Eu sugeriria, porém, haver muitas tensões a assombrar o cam-

po da adoção, explicando hesitações institucionais – tensões que, 

embora não sejam estranhas à experiência de meus informantes, 

assumem novos significados no contexto contemporâneo.

Uma primeira tensão diz respeito à inclinação, sem dúvida clas-

sista, dos tribunais, identificando-se com a maioria dos pais adoti-

vos, em favor de valores ligados à família nuclear. Os pais de Juliana 

podem ter mostrado algumas simpatias pela mãe de nascença, mas 
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eles não tiveram dúvidas em cortar relações com a mulher antes 

que a sua filha tivesse a chance de reconhecê-la como a sua “mãe”. 

Pais adotivos – na maioria dos lugares euro-americanos – expri-

mem vulnerabilidade emocional, um medo que suas crianças pos-

sam desertá-las e voltar aos seus pais “verdadeiros”, se estes che-

garem a ser conhecidos. 

Mas, especialmente em nosso caso, também existe o considerá-

vel temor das complicações pragmáticas de intimidades interclasse.  

Ao reconhecer tacitamente o status socioeconômico inferior das fa-

mílias de nascença, pais adotivos efetivamente avisam às suas crian-

ças: “Por que buscar pela sua família biológica? Eles só vão tentar 

tirar vantagem de você!” Será mera coincidência que o princípio do 

segredo de justiça preceda aos plenos e irrevogáveis direitos de he-

rança? Como se antes de tornarem-se membros plenos de sua nova 

família crianças adotadas tivessem de cortar permanentemente os 

riscos de uma associação com sua família de origem.

Um foco nas atitudes da família de nascença nos traz a um segun-

do ponto importante. Os motivos de “abandono” de crianças, sem 

dúvida alguma, mudaram ao longo das últimas décadas. Histórias 

como as que escutamos dos meus interlocutores tratam de possível 

bastardia, adultério e amantes abandonadas. Cinquenta anos atrás, 

essas eram situações terríveis que obrigavam mulheres a darem suas 

crianças, para que expiassem um pecado ou encobrissem um pas-

sado vergonhoso. No atual clima de reforma legal e hábitos sexuais 

liberais, tais motivos não são mais tão plausíveis. Sugiro, porém, que 

mesmo nos anos de 1960, quando as mulheres eram constrangidas 

pela vergonha a darem seus filhos, elas não necessariamente renun-

ciavam a todas as esperanças de manter contato com eles. Lúcia, 

por exemplo, a mulher a quem foi dito ser filha de uma prostituta, 

fez contato em 2007 com sua família de nascença através do site da 

associação na internet. Foi então que ela descobriu detalhes da sua 

história. A família de nascença de Lúcia – sua mãe, batalhando pelo 

sustento sua e de sua outra filha – tinha sofrido muito com a separa-
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ção. As crianças nascidas da união posterior da sua mãe haviam sido 

criadas em uma quase veneração à menininha que havia sido doada. 

Pouco antes da sua morte, a mãe tinha procurado uma foto de Lúcia 

em seu 15º aniversário, que ela colocou cuidadosamente na parede 

da sala, ao lado das fotos de seus outros filhos. Ela tinha tentado uma 

ou duas vezes, ao longo dos anos, fazer contato com sua filha, mas a 

criança, preparada pelos pais adotivos, recusara encontrar-se com 

sua genitora “desnaturada”.

Minha hipótese é a de que, hoje, muitas, se não a maioria das 

mães de nascença, também gostaria de ter informação sobre e, 

eventualmente, travar algum tipo de contato com seus filhos dados 

em adoção. Eu me refiro àquelas mulheres – muitas delas mais ve-

lhas, casadas, e criando outros filhos – que vivem às raias da pobre-

za e que passam por uma gravidez não planejada. (Sendo o aborto 

inteiramente ilegal, este fica caro e perigoso.) Como mudou a situa-

ção dessas mulheres ao longo dos anos? Sugiro que elas também fo-

ram afetadas por duas décadas de políticas sociais promovendo di-

reitos cidadãos. Elas estão geralmente cientes de que, a não ser em 

casos extremos de negligência ou abuso, a pobreza não é causa sufi-

ciente para destituir pais de sua autoridade. Mudanças nos padrões 

demográficos também acentuaram a posição estratégica das mães 

de nascença. No Brasil, bem como no resto do mundo ocidental, um 

número cada vez maior de famílias de classe média com problemas 

de fertilidade busca adotar crianças recém-nascidas, exatamente o 

tipo de criança que falta nos orfanatos. As mães de nascença estão 

em certa medida empoderadas pelo conhecimento de que não fal-

tam pessoas que gostariam de acolher seu bebê.

No Brasil, pais de nascença não chegaram ao ponto de formar 

grupos organizados de pressão, tais como os que existem nos EUA 

desde os anos de 1970. Sugiro, porém, que sua expressão particu-

lar de direitos políticos tenha empurrado a adoção legal para um 

sistema duplo – esta sendo a terceira e mais séria tensão no campo 

brasileiro da adoção. Por um lado, temos a adoção ideal, controlada 
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do início até o fim por profissionais de Justiça que, aderindo estri-

tamente à Convenção sobre Adoção Internacional de Haia (1993), 

proíbe em qualquer contato entre famílias de nascença e adotivas. 

Esse procedimento – o único aberto a adotantes estrangeiros – en-

volve principalmente crianças mais velhas, crescendo em abrigos 

do Estado e originários de ambientes extremamente problemáticos. 

Por outro lado, o Estatuto da Criança de 1990, em um artigo bem 

escondido (art. 166) nas páginas de procedimentos administrati-

vos, deixa aberta a brecha para os pais legalizarem transferências 

de crianças acordadas entre particulares. Estas assim chamadas 

“adoções diretas”, envolvendo muitos recém-nascidos, na práti-

ca, são muito mais numerosas do que as adoções completamente 

controladas pelo tribunal.

Mães de nascença parecem preferir esse tipo de arranjo na medida 

em que ele lhes atribui certo peso na decisão quanto ao destino de 

suas crianças, e talvez até permita a barganha de um pouco de apoio 

– pequenas doações de comida e custos médicos – durante a gravi-

dez. Pais adotivos, embora prefiram o procedimento padrão de “ne-

nhum contato” da adoção judicialmente controlada, se submeterão 

aos riscos da adoção direta para poder receber uma criança nascida 

há pouco e sem passar por tanta burocracia. Trabalhadores do judi-

ciário abominam esse procedimento alegando que conduz a situa-

ções de bebês agarrados às pressas por adotantes ricos e poderosos. 

A ironia é que esse sistema duplo não apenas solapa a autoridade 

judicial como também cria uma tremenda ambiguidade legal. Em-

bora a adoção direta seja tecnicamente tolerada, qualquer coisa que 

soe um negócio, envolvendo dinheiro ou benefício, é considerada 

um crime. E, já que há uma linha bem tênue entre “ajudar uma mãe 

de nascença” e “comprar um bebê”, não existe qualquer garantia, 

para quem se envolve em uma adoção direta, de que não será de-

nunciado por um zeloso trabalhador de hospital ou trabalhador so-

cial que acha suspeito qualquer sinal de circulação interclasse de 

criança. Essa ambiguidade veio à tona em uma nova Lei de Ado-
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ção em 2009 (alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente). A 

lei projetara a criminalização da adoção direta, impondo prisão ou 

multas àqueles que participassem de tal procedimento. Cinco se-

manas antes da lei finalmente passar no Congresso (e sem dúvida 

para garantir que passasse), um Comitê simplesmente apagou essa 

cláusula. No âmbito desse debate, a questão do direito à informação 

por parte de um adotado – ainda que reconhecido na nova lei de 

adoção – cai para um segundo plano. 

considerações finais

Comecei minha pesquisa com a convicção de que, no Brasil, um 

conceito como o das “tecnologias de governo” só assumiria plena 

relevância em fins do século XX. Até os anos de 1960, a alta taxa 

de analfabetismo, junto a uma administração estatal ineficiente, 

deixou as pessoas agindo conforme normas “tradicionais”, mais 

do que conforme a lei oficial. Desde o golpe militar de 1964 e ga-

nhando ímpeto durante o período de redemocratização dos anos 

de 1980, as autoridades brasileiras lançaram um projeto de mo-

dernização institucional que trazia o Estado ao dia a dia das vidas 

dos cidadãos. Eu tinha uma visão bastante simplificada das coi-

sas segundo a qual as leis sobre a adoção, antes quase irrelevantes, 

se transformaram em uma eficiente ferramenta de orientação no 

cotidiano das pessoas, introduzindo sensibilidades modernas nas 

suas vidas familiares. Agora, depois de escutar os adotados, estou 

persuadida de que o processo não é tão linear. Como vimos nas 

diversas histórias aqui relatadas, é possível que meio século atrás 

as pessoas deliberadamente evitassem a lei, fato que sugere que a 

lei não era ignorada por completo. Além do mais, a ansiedade evi-

dente quanto à igualdade (ou desigualdade) das crianças adotadas 

seguiu paralelamente aos debates legislativos, sugerindo linhas de 

interferência mútua. Em alguns aspectos, podemos considerar pais 
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adotivos “à frente” da lei: por exemplo, em sua preocupação pela 

igualdade de direitos dos adotados, ou em seu desejo por “posse 

exclusiva” (escondendo informação e evitando contato com fa-

mílias de nascença). Porém, mesmo nos dias de hoje, quando ten-

tam inibir práticas tradicionais e impor regulações institucionais, 

as leis ainda não parecem encerrar um significado consensual.  

A linha entre o legal e o ilegal permanece ambígua e o segredo de 

justiça (reforçando o direito exclusivo dos pais adotivos) está mais 

do que nunca em discussão. E, no jogo de poder entre pais de nas-

cença e pais adotivos, a mediação do tribunal continua no papel 

de ator coadjuvante, deixando os direitos dos adotados num plano 

claramente secundário. 
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Desafios normativos sobre direitos 
humanos e o “problema migratório”  
no Brasil contemporâneo

Denise Fagundes Jardim

introdução

Nos últimos anos, testemunhamos uma intensificação dos debates 

sobre imigrações, os quais evidenciam novas preocupações sobre a 

circulação de pessoas no Brasil. As preocupações remetem ao au-

mento quantitativo de migrantes revertendo a posição do Brasil que, 

até os anos 1980, era um emissor de imigrantes, para tornar-se um 

polo de atração de novos migrantes. Tal inversão corresponde tanto 

ao retorno de brasileiros do Japão, Europa e Estados Unidos, quanto 

a percepção de uma circulação de pessoas advindas de outros países 

sul-americanos e região caribenha, para além das já conhecidas imi-

grações pendulares limítrofes. (PATARRA, 1996) O transnacionalis-

mo observado nesse momento não se reduz à circulação de mão de 

obra de brasileiros pelo mundo, mas à diversificação de procedências 

de países e continentes que chegam ao Brasil.1

1 Para uma análise do campo de estudos sobre imigração realizado no Brasil, ver 
Assis e Sasaki (2001).
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Nesse cenário, soma-se a atenção redobrada com as formas de 

recrutamento de mão de obra para as grandes obras de eventos es-

portivos no Brasil e a preocupação estatal ao temor por migrações 

forçadas e relacionadas ao tráfico de pessoas. Do ponto de vista 

quantitativo, as imigrações para o Brasil indicam um relativo au-

mento, cujas bases estatísticas são observadas com minucioso cui-

dado pelos diferentes protagonistas envolvidos nas políticas públi-

cas. Ainda mais intensa é a atenção aos documentos internacionais 

de proteção aos imigrantes e à criação de formas de monitoramento 

da presença imigrante. Assuntos relativos à proteção internacional 

e atenção internacional a crimes de tráfico de pessoas têm entra-

do em pauta, seja nas formas de desenhar as políticas públicas em 

face à imigração internacional, seja como um horizonte comum que 

congrega organizações não governamentais, instituições públicas 

em sua diversidade de experiências e filiações institucionais. Todos 

esses aspectos fazem desta década um momento singular.2

Meu argumento é que podemos indagar sobre o fenômeno imi-

gratório de diferentes modos na perspectiva antropológica, através 

da observação direta aos imigrantes a respeito de suas experiências 

com os itinerários migratórios. Pode-se abordar o fenômeno como 

um exemplo das teorias de push-pull, abundantes nas vertentes 

sociológicas e com forte apelo a explicações economicistas e que se 

detêm na composição do mercado de trabalho. Mas, é fundamen-

tal observar algo singular deste momento. Chamo a atenção para 

os diferentes protagonistas que buscam intervir nessa realidade e, 

com isso, expressam suas urgências, prioridades e compreensões 

dos limites e deveres de Estado no gestionamento de políticas pú-

blicas em face da imigração. 

2 Estudos como de Bonassi (2000) e Milesi (2003) são imprescindíveis para 
compreender a atuação das congregações religiosas no encaminhamento das 
demandas dos imigrantes no século XX e a experiência de diálogo com o poder 
público e setores administrativos de atenção aos imigrantes.
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O foco deste artigo é a explicitação e exame preliminar des-

se campo de protagonistas e o modo como pressiona e intensifica 

o debate sobre as imigrações contemporâneas. Sayad (1998) identi-

fica um “jogo de forças” que se encontra precisamente nas formas 

de enunciar e produzir conhecimentos sobre o “problema imigra-

tório”. Assim, quero pensar criticamente e chamar a necessidade de 

refletir sobre tal “situação atual”. Como refere Abdelmalek Sayad 

(1998, p. 16):

De fato, o imigrante só existe na sociedade que assim o denomi-

na a partir do momento em que atravessa suas fronteiras e pisa 

seu território; o imigrante ‘nasce’ nesse dia para a sociedade que 

assim o designa. Dessa forma, ela se arvora o direito de desco-

nhecer tudo o que antecede esse momento e esse nascimento. 

Esta é outra versão do etnocentrismo: só se conhece o que se tem 

interesse em conhecer, entende-se apenas o que se precisa en-

tender, a necessidade cria o conhecimento; só se tem interesse 

intelectual por um objeto social com a condição de que esses 

interesses sejam levados por outros interesses, com a condição 

de que encontre interesses de outra espécie.

Segundo Sayad (1998, p. 16), “Esta divisão participa, ao que pa-

rece, da mesma relação de dominação, da mesma dissimetria ou 

desigualdade nas relações de força que se encontram na origem e 

são constitutivas do fenômeno migratório”. Portanto, ao se assumir 

os discursos hegemônicos sobre o “problema imigratório” atual, 

sem a devida reflexão, somos rapidamente incumbidos de elucidar 

e fornecer as dimensões quantitativas dos problemas migratórios e 

os entrelaçamentos dos imigrantes com situações de vulnerabili-

dade concebidas de maneira genérica. 

Entretanto, gostaria de ajustar nossa balança, na qual de um 

lado pesam, de forma drástica, noções como tráfico de pessoas, cri-

me organizado, vulneráveis em perigo e, de outro lado, pesam as 

experiências dos sujeitos com trajetórias potentes e complexas de 

migração que não se ajustam plenamente às zonas de urgência dos 
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enunciados hegemônicos. Considero que esses “pesos” irão tensio-

nar a vida institucional das entidades de atenção ao imigrante e vêm 

sendo debatidos através de narrativas relacionadas à proteção de di-

reitos humanos, possivelmente dando novos contornos ao trabalho 

e à relação histórica que as entidades têm no atendimento e escuta 

dos “problemas” enfrentados pelos migrantes na atualidade.

Pensemos, então, sobre essas duas ordens de desafios que atingem 

nossa percepção e práticas precipitadas nesse “novo momento”. Uma 

delas diz respeito aos desafios normativos. Ao implementar recursos 

jurídicos de proteção aos imigrantes, novas formas de enunciação da 

questão migratória e o modo de localizar os destinatários de políticas 

de proteção vêm adquirindo legitimidade e tendo que reconsiderar 

noções de irregularidade e vulnerabilidade já acalentadas pelos dife-

rentes agentes sociais.

Esse é um momento de configuração da imigração como um 

problema migratório. Em apenas uma década, um tema que tinha 

impacto direto na vida dos imigrantes, e relativamente invisibi-

lizado como “problema”, torna-se algo visível e de extrema preo-

cupação para o poder público. Cabe indagar quais os contornos, 

protagonistas e regulações que compõem o cenário atual. São uma 

nova configuração? São um novo “problema”? De que modo atores 

diversos configuram o debate atual e convertem a imigração a algo 

visível às políticas públicas? Enfim, o que há realmente de “novo” 

no debate sobre imigrações no Brasil atual?

Entendo que discursos hegemônicos relativos à proteção dos di-

reitos humanos demonstram não somente diferentes engajamen-

tos, mas como sugere Goodale (2006), uma pluralidade de práticas e 

compreensões sobre dignidade humana. Tais noções, em disputa de 

seus sentidos, permitem compreender os modos como significados 

são atualizados e, de outra parte, disputas sobre os sentidos do que 

seria uma visão “emancipatória”. É nesse terreno que a antropolo-

gia dos direitos humanos parece apontar. Antes de “estabilizar” os 

sentidos de dignidade humana, sinaliza-se para um estudo sobre 
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saberes-poderes e o modo como se engajam nas enunciações sobre 

direitos humanos.

nova configuração, novos protagonistas?

A atenção redobrada à questão migratória é, em parte, um méri-

to de diferentes protagonistas que já vinham atendendo e atuando 

na filantropia e assistência a pessoas em mobilidade. A década que 

observamos não é um momento de surgimento de atores sociais. 

Organizações não governamentais como a Cáritas, Conferência 

Nacional dos Bispos (CNBB), Scalabrinianos e Congregações Jesuí-

tas estiveram sempre muito presentes para os imigrantes, seja por 

intercederem na assistência de urgências de alojamento, interme-

diação de primeiro emprego, assistência jurídica e psicológica, seja 

por assumirem lugares importantes em conselhos estatais em que 

ocupavam a representação da sociedade civil no que tange a temas 

como imigração, refúgio e direitos humanos no Brasil. 

A Lei do Estrangeiro nº 6.815, de 1980, no Brasil, vetava a parti-

cipação política e formas de organização coletiva de não nacionais.3 

Assim, somente em 2004 a Associação Nacional de Estrangeiros e 

Imigrantes no Brasil (Aneib) é constituída como a primeira asso-

ciação de imigrantes.4 Esta e o Centro de Apoio ao Migrante (Cami)5 
são entidades que dialogam de modos diversos com a assistência e 

3 No momento em que escrevo, anteprojetos de lei e comissões especiais estão 
sendo reformuladas para a elaboração de uma lei sobre migrações, substituin-
do a Lei do Estrangeiro de 1980, promulgada no período do regime militar, para 
um novo texto em consonância com os princípios da carta constitucional de 
1988.

4 Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes no Brasil (Aneib), instituição 
reconhecida oficialmente pelo Governo Brasileiro através da Portaria nº 2.721 
do Ministério da Justiça, de 29 de setembro de 2004.

5 O Centro de Apoio ao Migrante (Cami) foi criado em julho 2005 pelo Serviço 
Pastoral dos Migrantes (SPM). 
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informações sobre as rotinas jurídicas enfrentadas por imigrantes 

diante da Lei do Estrangeiro. Até então, a representação e pleitos de 

proteção aos imigrantes eram intermediados preferencialmente por 

congregações religiosas e que conquistaram, ao longo desses anos, 

a confiança dos imigrantes, como importantes pontos de referência 

para a solução de problemas de sua inserção no Brasil, mas tam-

bém perante organismos de estado diversos, da Polícia Federal, que 

lida diretamente com “o estrangeiro”, aos ministérios do trabalho 

e justiça. Enfim, parte dos protagonistas que observamos na últi-

ma década tem uma experiência de interlocução bastante intensa 

nas esferas administrativas de Estado no que tange ao deslindar os 

obstáculos legais da Lei do Estrangeiro (ainda em vigor) e pressio-

nar por anistias e a instalação de normativas mais recentes quanto 

à concessão de refúgio no Brasil. No Conare,6 órgão do Ministério 

da Justiça encarregado do procedimento de reconhecimento dos 

pedidos de refúgio, por exemplo, quem tem assento por parte da 

sociedade civil é a Cáritas de São Paulo e Rio de Janeiro.7

A essas posições de representação correspondem uma experiên-

cia intensa de diálogo e interlocução com a esfera administrativa, 

buscando resoluções de problemas impostos tanto pela ordem jurí-

dica, limitações impostas pela lei, quanto pelos procedimentos in-

frajurídicos e manejados pelas administrações da Polícia Federal e 

Ministério do Trabalho quanto à regularização de migrantes. 

O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) gestiona os vistos de 

trabalho e é composto pela representação de sindicatos, empresá-

rios e poder público. Nele está incluída a representação da comu-

6 Conare é o Conselho Nacional de Refugiados. 

7 A Cáritas foi criada em 1956 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). Realiza um trabalho em redes e está identificada com as comunidades 
eclesiais de base em campanhas de solidariedade em diversos momentos da 
história brasileira. A CNBB é a entidade que fomenta redes de entidades e cam-
panhas de fraternidade, as quais orientam o trabalho filantrópico das dioceses 
no Brasil.
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nidade científica e tecnológica – indicado pela Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência –, contemplando assim a sociedade civil 

através da representação de Ciência e tecnologia, a representação 

patronal e a de trabalhadores. É o CNIg o responsável pela política 

migratória e admissão de estrangeiros, operacionalizando a Lei do 

Estrangeiro nos processos de admissão de mão de obra e, portanto, 

da concessão de vistos de trabalho. Esse conselho não é permeado 

diretamente pelas congregações religiosas, mas igualmente 

atravessado por saberes jurídicos.8

Entre os diversos atores estatais envolvidos temos: Ministério da 

Justiça e Ministério do Trabalho, os órgãos de defesa dos direitos 

humanos situados em esferas federais e estaduais (no formato de 

secretarias de estado e prefeituras), defensorias públicas desde as 

do âmbito estadual a federal, bem como as históricas comissões de 

direitos humanos instaladas em câmaras legislativas, as quais par-

ticipam intensamente dessa conversa sobre a questão migratória na 

atualidade. Se aqui não posso ampliar o que se passa no Sul do Brasil 

para o Brasil em termos gerais, é porque o campo de mediadores 

e instituições que perfazem tal interlocução merece um trabalho 

mais amplo para recuperar a multiplicidade de atores e contornos 

regionais que vêm configurando a questão,9 mas que têm como pre-

8 Segundo esclarece o professor Roque Laraia, que atuou como representante 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) até 2011, boa parte 
da representação sindical e patronal vem sendo constituída pelos advogados.

9 Seria bastante simplista falar do Brasil em termos do jogo de forças que trans-
corre em Brasília ou no Rio de Janeiro e em São Paulo, uma vez que as mi-
grações limítrofes retornam ao debate, no momento atual, como um foco de 
preocupação sobre a segurança nacional. Mais pesquisas sobre quatro Comi-
tês Municipais de Atenção ao Imigrante, Refugiados, Apatriados e Vítimas de 
Tráfico de Pessoas (Comirats) que foram criados até então no Brasil nos ajuda-
riam a compreender um “tabuleiro de xadrez” mais diversificado que compõe 
o debate sobre imigração no Brasil na atualidade. Para este artigo, o “Brasil 
contemporâneo” é utilizado como uma provocação, pois o que se passa em 
uma dada região tenta ocasionar repercussões em desenhos legais nacionais.
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tensão fazer repercutir situações vividas regionalmente nos dese-

nhos legais em âmbito nacional.

Já conhecidos entre si de longa data, as entidades participantes 

da rede de entidades da sociedade civil criaram, em 2011, o Fórum 

Permanente da Mobilidade Humana (FPMH).10 O Fórum, apoiado 

pelo ACNUR,11 precipitou a criação do Conselho de entidades e ór-

gãos de estado para elaborar políticas migratórias voltadas a refu-

giados, apátridas e migrantes12 (Comirat/RS). Esse é um exemplo do 

10 As entidades que participam de reuniões mensais do Fórum até 2013. O Fórum 
não tem estabelecido restrições à participação, ou prima por ser estritamen-
te uma reunião entre entidades não governamentais, pois muitas instituições 
públicas participam das reuniões e ali buscam contatos e subsídios para im-
plementar políticas públicas em seus setores de trabalho: Assessoria de Coo-
peração Relações Internacionais (ACRI/RS), Associação Antonio Vieira (ASAV), 
Cáritas Arquidiocesana, Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assem-
bleia Legislativa/RS, Centro Universitário Metodista/IPA, Centro de Orientação 
aos Migrantes (Comig), Centro Ítalo-brasileiro de Assistência e Instrução as Mi-
grações (Cibai), CNBB Setor Migrações, Centro de Apoio Operacional das Promo-
torias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário (CAODH) 
do Ministério Público Estadual, Grupo de Assessoria a Imigrantes e a Refugiados 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Gaire/UFRGS), Núcleo de antro-
pologia e cidadania do Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (NACI/PPGAS/UFRGS), Núcleo de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas da Secretaria Estadual Segurança Pública, Secretaria Esta-
dual de Justiça e dos Direitos Humanos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos), Centro Universitário La Salle (Unilasalle), Potifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), Zapata Filmes, Radio Virtual Integración, 
Rede: Um Grito pela Vida.

11 Alto Comissariado das Nações Unidas. Esse contato se deve ao fato do ACNUR 
ter assento como observador no Conare.

12 O Comirat é criado pelo Decreto-lei nº 49.729, de 22 de outubro de 2012, em 
que o Governador do Estado do Rio Grande Sul, Tarso Genro, institui o Comitê 
Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico 
de Pessoas. É o 4º Comitê, em outubro de 2012, iniciando suas atividades em 
março de 2013. Dos Comitês anteriores, o primeiro é o de São Paulo, Comitê 
Estadual para Refugiados (CER), Decreto nº 52.349, de 12 de novembro de 2017. 
Depois foi criado o do Rio de Janeiro, o Comitê estadual intersetorial de políti-
cas de atenção aos refugiados. Em março de 2010 e no início do mesmo ano, 
o Paraná cria o Comitê estadual para refugiados e migrantes instituído pelo 
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diálogo desses diversos mediadores da sociedade civil, majorita-

riamente organizações de confissão religiosa (vinculadas a Cáritas, 

Scalabrinianos, Jesuítas). 

A partir de 2011, as experiências diretas de acolhimento de mi-

grantes e de resolução de problemas básicos como moradia, acesso 

à saúde, amparo jurídico e apoio psicológico foram alçadas pelas 

organizações como um conjunto de temas que deveria exigir das 

instituições públicas uma real participação. 

Assim, o trabalho voltado a atender aos imigrantes passa a ser 

enunciado como um “problema migratório”, e coincide com a visi-

bilidade alcançada, no mesmo período, pelo ingresso de haitianos 

no Acre, levados para outros lugares do país com visto humanitário 

para o trabalho em fábricas no Rio Grande do Sul (em 2012).

Tal questão ecoava como um problema institucional e fora enun-

ciada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislati-

va do Rio Grande do Sul, e contou com o apoio dos órgãos federais. 

Denominada como uma “crise humanitária”, tratada como tal por 

representantes da Assembleia Legislativa da Comissão de Direitos 

Humanos, uma representação foi dirigida ao Ministério do Tra-

balho, uma vez que o estatuto de refúgio não seria possível para a 

situação dos haitianos. Em que pese um reconhecimento interna-

cional de refugiados de desastres ambientais, a preocupação com 

a vulnerabilidade ocasionada por um circuito denominado como 

“coiotagem”, o qual lesava os haitianos no percurso realizado ao 

adentrarem no Peru para ingressarem no Brasil, eram as situações 

de maior preocupação. 

Os esforços buscavam atender à recepção massiva na cidade de 

Brasiléia, no estado do Acre. Nesse caso, os haitianos eram acolhi-

dos em uma cidade de fronteira, utilizando galpões improvisados e 

uma organização mínima despendida por congregações religiosas 

Decreto nº 4289, de 05 de abril de 2012. Cada um deles com uma configuração 
de composição que poderia ser esmiuçada em seu jogo de forças locais.
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católicas. Sabe-se que esse não é o primeiro ponto de acolhida de 

haitianos. Manaus já registrava um considerável ingresso, entre-

tanto, o Acre tinha algumas novidades. Além da grande concentra-

ção, da mediação religiosa (e seu esgotamento em dar conta sozinha 

do acolhimento dos mesmos), Brasiléia é uma cidade limítrofe com 

o Peru. Ou seja, coincidia com a atenção de políticas federais tanto 

de vigilância de fronteiras quanto da indesejável exposição de sua 

vulnerabilidade. Desses, cerca de 800 haitianos foram empregados 

através do visto humanitário, em empresas gaúchas.13

Dessa forma, é indispensável compreender o alcance obtido pela 

questão migratória para uma percepção da grande visibilização da 

temática. Empresários gaúchos tinham sido contatados para par-

ticipar de um processo de ajuda humanitária, fornecendo postos 

de trabalho no Sul do Brasil, e passavam pela suspeição de partici-

par de contratações ilegais, o que se transladou a questão para uma 

apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul e o envolvimento de sua Comissão de Direitos Humanos para 

visitar e conhecer essa realidade de perto, em vista dos deputados, 

para averiguar as denúncias de tráfico de pessoas e contratos de 

trabalho ilegais.

Inicia-se no Sul uma aproximação da imigração contemporânea 

como um “problema imigratório”, através de um jogo intrincado de 

processos e multiplicidades de mediadores que, dessa maneira, co-

locam em evidência a imigração, conhecida de muito tempo, atra-

vés de aspectos e fatos inusitados (haitianos) e “não esperados”. Um 

ano depois, a presença de senegaleses desempregados e, portanto, 

com visto expirado movendo-se pelo RS (e no frio inverno) nova-

13 A esse respeito, ver Télémaque (2012). A autora oferece a compreensão de um 
circuito sul-americano mais amplo da migração haitiana. Esse é um de seus 
eixos explicativos para a compreensão dos novos itinerários imigratórios de 
haitianos na América do sul. A autora mostra que a busca de caminhos para a 
União Europeia passa a contemplar a viagem até a guiana francesa e, portan-
to, atravessar a Amazônia brasileira como parte desse itinerário em direção a 
União Europeia.
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mente coloca em pauta a urgência de encaminhamentos extraor-

dinários, agora (em 2013) diretamente movidos junto ao CNIg por 

parte do Comirat já constituído.14

Contraste-se isso às rotinas vivenciadas pelas diferentes or-

ganizações, acostumadas ao trabalho diário de atendimento aos 

imigrantes e atentas às mazelas dos processos de regularização e 

acolhimento dos milhares de imigrantes limítrofes, ainda fora de 

acordos do Mercosul, e que são atendidos pelas organizações, para 

percebermos como através da ideia de “excepcionalidade” rapida-

mente conseguiu-se projetar publicamente o “problema imigrató-

rio”. A imigração contemporânea como “problema social” emerge 

através de inúmeras vozes como um “problema nacional” e, dessa 

forma, a fragilidade vivenciada corriqueiramente por pessoas em 

trânsito toma o aspecto de excepcionalidade a ser atendida.

Mesmo que os haitianos representem numericamente menos 

pessoas, em comparação aos 20 mil uruguaios que historicamen-

te tramitam documentos para fixar residência no RS, ou o gran-

de fluxo de trabalhadores nordestinos nas obras de estádios no sul 

do país, é a presença de haitianos e, posteriormente, de senegale-

ses, nas cidades industriais no Rio Grande do Sul, que conflagrou 

uma atenção na qual se agregam elementos diversos; um excessi-

vo estranhamento local da presença de pessoas negras em áreas de 

colonização majoritariamente italiana e alemã; um apelo intenso 

das entidades religiosas em função do rigoroso inverno e da preca-

riedade com que as pessoas o enfrentavam ao circular nos lugares 

14 Segundo levantamento de Jurandir Zamberlaim, sociólogo e voluntário junto 
ao CIBAI (e FPMH), a Polícia Federal informou, em setembro de 2013, em levan-
tamento de dados sobre os haitianos e senegaleses do Brasil: a) No Rio Grande 
do Sul: Haitianos são 949 e senegaleses 629; b) No Brasil: senegaleses são 1.198 
e haitianos 8.261. Contudo, agrega a informação que incluindo os haitianos 
que estão em fase de regularização, segundo dados fornecidos pela Ir. Rosita 
Milesi (Cáritas), no Conare e IMDH, o total de haitianos é de 12.204.
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públicos, desprotegidos do frio; e casos em que essa frequência no 

mercado informal despertava na ação da polícia local.15

Esse novo “outro” corporifica, em um corpo negro, o “estranho” 

na paisagem das cidades de interior (do RS) e, ao mesmo tempo, rei-

tera imagens de integração acalentadas na sociedade local com re-

lação à imigração de outrora, seja a do século XIX, seja a do século 

XX, com a presença massiva de uruguaios que se tornam “menos” 

migrantes que os atuais. Esse processo de visibilização da questão 

migratória nos permite entender como, na confluência de diferen-

tes atores a disputar os sentidos, um diálogo instrumentalizado por 

narrativas potentes sobre os direitos humanos dos imigrantes e refu-

giados forneceu parâmetros ao debate e ampliou a visibilidade não só 

de novos imigrantes, mas de novas agendas institucionais.16

novo debate, novas normativas?

Diante do protagonismo e do empenho por pensar a questão migra-

tória no Brasil, a composição de uma agenda de atuação em comum 

é um dos focos de diálogo entre esses protagonistas.

A mudança na Lei do Estrangeiro (Lei nº 6.815 de 1980) é um dos 

complicadores dessa arena. De um lado, vislumbram-se debates 

15 Minha intenção não é a de censurar a atenção humanitária a determinados 
contingentes em detrimento de outros, avaliando sua validade ou não. Ao 
considerar numericamente a disparidade entre tais contingentes, percebo de 
modo mais evidente como “áreas de urgência” são criadas e intensificadas 
como aquilo que é visto como uma “existência real” e “contornos” da ques-
tão migratória. Minha preocupação é com a invisibilização daqueles que não 
estão promovidos ao estatuto de “fato social” e urgente. Fora dessas áreas 
priorizadas, ainda encontramos outros problemas relacionados à mobilidade 
humana e que não têm a devida atenção do poder público, muitas vezes por 
não conseguirem se alçar com tal visibilidade.

16 Um dos esforços desse momento tem sido a formação de associações dos 
próprios migrantes para comparecer nesses fóruns públicos, como é o caso de 
senegaleses e haitianos.
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sobre as normas protetivas ao imigrante e que claramente assumem 

preocupações relativas aos direitos humanos dos imigrantes, que 

são levadas ora pelo Ministério da Justiça, ora pelo Ministério do 

Trabalho (CNIg). Embora elas não tenham atingido com eficiência 

o debate da própria Lei nº 6.815 de 1980 – o Estatuto do Estrangeiro 

e suas incoerências com a Carta Magna de 1988 – tais arenas têm 

mobilizado os diversos mediadores da sociedade civil organizada – 

que historicamente já se detinha no apoio aos imigrantes e detinha 

experiências diretas com os obstáculos legais da mesma lei – a fazer 

dois movimentos: a) dedicar-se a casos concretos que vão surgindo 

e tendo que ser atendidos em suas urgências; b) conformar espaços 

de diálogo com o poder público para que a divisão do trabalho de 

atendimento aos imigrantes e refugiados transcorra para além da 

excepcionalidade.

O que passa é que os discursos e políticas públicas relacionadas 

ao Plano de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas têm enorme im-

pulso em âmbito federal, no Ministério da Justiça e Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos do Governo Federal e têm pautado as 

atenções de diversos protagonistas envolvidos com a proteção de 

imigrantes. A discussão de normativas do CNIg, no Ministério do 

Trabalho, e que operacionalizam a política migratória no Brasil tem 

tido menor alcance nos debates entre os protagonistas, embora se-

jam temas muito interligados. Ou seja, examinar a precarização la-

boral e situações relativas ao trabalho escravo ou irregular, ambas 

como um trabalho desprotegido, são temas aparentemente bastan-

te conexos. Mas, concretamente, o Ministério da Justiça move um 

aparato de vigilância e segurança para coibir o tráfico de pessoas, 

enquanto que as normativas sobre a rápida incorporação do traba-

lho irregular como trabalho regular ainda dependem de regras in-

fralegais ministradas pelo CNIg.

Aqui é importante compartilhar um modo de analisar o uni-

verso legal do ponto de vista antropológico. Entendo as normas e 

práticas sociojurídicas que se desenvolvem em torno da temática 
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populacional, como sugere Susana Novik (2011, p. 114), como “um 

sistema parcialmente incoerente, relativamente autônomo e para-

doxalmente contraditório”. Assim, não nos compete avaliar se as 

leis são boas ou ruins, se não inovadoras ou progressistas, e sim 

compreendê-las em situações específicas e nos modos como in-

terpelam sujeitos e direcionam as práticas de agentes sociais. Por 

certo, as restrições impostas pela Lei do Estrangeiro têm ocupado 

em demasia os agentes do poder público e demais protagonistas, 

pois a todo momento devem se reportar a esse instrumento legal 

para atuar e vislumbrar alguma possibilidade de proteção aos de-

mandantes de regularização.17 Quero dizer que as soluções não se 

esgotam em uma boa lei, embora no cenário brasileiro a Lei do Es-

trangeiro atual seja uma enorme restrição aos direitos e ainda coli-

da diretamente com preceitos da Constituição de 1988. 

As dinâmicas legais são amplamente examinadas por Sally Folk 

Moore (2000). A sugestão da autora é de que as relações entre leis e 

práticas não podem ser reduzidas a uma mera discrepância entre a 

lei e a prática. Tal perspectiva nos convida a examinar as dinâmi-

cas em torno do debate das leis, levando em consideração situações 

contextuais e dinâmicas que envolvem diferentes protagonistas a 

preencher seus sentidos. 

Nesse cenário de modificações normativas, podemos destacar 

dois momentos que revelam o modo como o trabalho do Conselho 

Nacional de Imigração junto ao Ministério do Trabalho e Empre-

go tem concentrado seus esforços atualmente, na ausência de uma 

17 Em Jardim (2007) reunimos no volume pesquisadores preocupados com os 
percursos migratórios atuais. Os impedimentos legais e administrativos que 
presentificam as fronteiras nacionais foram um dos temas de debate. Már-
mora (2002, 2009) e Sprandel (1992) examinam as situações de fronteira e as 
experiências identitárias, em especial como imigrantes organizam suas vidas 
binacionais. Assim, se o terreno das leis aparece normalmente como uma “so-
lução” para ascender a direitos, a experiência etnográfica coloca em relevo o 
quanto as práticas jurídicas nacionais são vivenciadas pelos imigrantes como 
fronteiras simbólicas a serem transpostas para alcançar direitos sociais.
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nova lei migratória que substitua a Lei do Estrangeiro. A “seletivi-

dade” é parte do trabalho do CNIg e este vem sendo orientado não 

somente pelos acordos do Mercosul, mas também pelas normativas 

da Organização Internacional do Trabalho, em especial a Conven-

ção 143 de julho de 1978, sobre as migrações em condições abusi-

vas e a promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento 

dos trabalhadores migrantes, datada assumida no ano de 2007 nas 

atividades desenvolvidas pelo conselho no Brasil. Embora seja um 

conselho receptivo a normas internacionais protetivas aos direitos 

humanos dos imigrantes, na prática, atua em diálogo com a Lei do 

Estrangeiro e suas restrições, tentando alargar a abrangência da 

concessão de vistos e atendendo a demandas por mão de obra espe-

cializada, que ingressa através de empresas para atender às grandes 

obras da copa do mundo.

Tal atuação não é exatamente a expressão de um vanguardismo 

brasileiro em abarcar documentos de proteção aos direitos huma-

nos. Se olharmos o cenário sul-americano, é Susana Novik (2011) 

quem nos chama a atenção para os países da América do Sul que 

ratificaram a convenção até 2009 sobre imigração e direitos huma-

nos. Nessa lista, o Brasil não aparece, em momento algum, entre os 

primeiros países a ratificar tais convenções:

Quadro 1: Ratificações sobre os direitos dos trabalhadores imigrantes – OIT

País Año de ratificación

Argentina 2007

Bolivia 2000

Chile 2005

Colombia 1995

Ecuador 2002

Paraguay 2008

Perú 2005

Uruguay 2001

Fonte: Novik (2011, p. 120).
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Tomados de um entusiasmo sobre a atenção aos imigrantes, é 

necessário levantar algumas perguntas. Quais os desafios que es-

tão em nosso horizonte quando tais Convenções internacionais não 

foram ratificadas? No Brasil, tal convenção é encaminhada à ratifi-

cação somente em 2008 pelo CNIg, estando em apreciação do con-

gresso, o que, em comparação a outros países, é uma reação bastan-

te tardia. Concomitantemente, o Plano Nacional de Enfrentamento 

ao Tráfico de Pessoas (2008) se desenvolve no ambiente de assina-

tura do Protocolo de Palermo (2000) e dos debates sobre o tráfico de 

menores (1998) por meios ilícitos e levados pela ONU como forma 

de enfrentamento ao crime organizado transnacional e ao tráfico 

de pessoas.18

De todo modo, as normativas constantemente implementadas 

e revogadas, substituídas por outras em um curto espaço de tem-

po, fazem do CNIg a própria instância que opera a seletividade e 

critérios de admissão e vistos de trabalho, e também atende a ur-

gências quanto a questões humanitárias. Incumbido da políti-

ca migratória, o conselho se detém nos processos de admissão de 

trabalhadores nacionais e é pouco permeável a noções de direitos 

humanos em suas esferas de debate. O caso dos haitianos, que rece-

beram um visto humanitário do CNIg é, então, um primeiro movi-

mento nesse sentido.19

18 Quando os pesquisadores do Núcleo de antropologia e cidadania examina-
ram, em julho de 2010, o texto submetido à avaliação pública – advinda da 
Proposta aprovada pelo Conselho nacional de Imigração e sujeita a altera-
ções no site do Ministério do Trabalho até 15 de julho de 2010 – o fizeram jun-
to com o conselho consultivo uruguaio em Porto Alegre e grande Porto Alegre.  
Chamamos a atenção para as repercussões das diretrizes propostas pelo Mi-
nistério do Trabalho e seu impacto (desejável) sobre as rotinas administrativas, 
no sentido de recepcionar soluções de problemas vivenciados pelos imigrantes. 

19 Para uma reflexão sobre as técnicas de controle da circulação de pessoas, é de 
suma importância recorrer à obra de Foucault (2007). No interior deste poder 
disciplinar, Foucault destaca os dispositivos de segurança, que incluem táticas 
para prever e calcular reações e custos. É sobre tais técnicas de classificar, co-
locar sob controle e instigar uma vigilância capaz de prever comportamentos 
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As atribuições do CNIg têm editado normativas que flexibilizam 

a rígida Lei do Estrangeiro, muitas vezes atendendo a pressões de 

organizações de defesa de direitos humanos, no que tange à obten-

ção de vistos humanitários (uma novidade legal) e, mais direta-

mente, ocupada em suas atribuições com questões vistas como so-

lúveis através do acesso pleno ao emprego formal, o que não traduz 

todas as vulnerabilidades vivenciadas pelo percurso migratório. 

Além dessa prerrogativa da admissão e revogabilidade de aces-

sos, o que temos concretamente para pessoas que imigram e se co-

locam no mercado autônomo ou informal, questões de saúde ou 

moradia que possam potencializar uma saída da irregularidade e 

de situações de vulnerabilidade?

Essa volatilidade legal expressa nas instruções normativas tam-

bém atravessa a prática jurídica da proteção aos imigrantes no 

Brasil, que têm de ingressar com procedimentos de legalização 

enquanto dure a instrução normativa. Não estamos, portanto, em 

um vazio legal, mas claramente nos relacionando com a migração 

através de critérios de admissão de mão de obra (do Ministério do 

Trabalho) e não exatamente de atendimento a vulnerabilidades ex-

pressas diretamente por coletivos, mas pressionada diretamente 

por aqueles que têm ingerência direta ou indireta nesses conselhos. 

Diversas entidades não governamentais vêm se pronunciando 

sobre os emperramentos burocráticos, inclusive os vivenciados 

diante da anistia de 2009, por exemplo, e participam desse jogo de 

pressões sobre organismos e procedimentos estatais, atingindo o 

nível infralegal:

que Foucault se concentraria, examinando a regulamentação das cidades e re-
giões. O mundo das normatizações, e não mais dos burocratas, daria “corpo” 
ao Estado, não só o descreveria enquanto Estado-nação, sua formação e novas 
formas de controle sobre os corpos (e punições), mas nos permitiria exami-
nar aquilo que Foucault (2006, p. 27) chama de “espaços de seguridade” em 
que: “...a soberania se exerce nos limites de um território, a disciplina se exerce 
sobre o corpo dos indivíduos e a seguridade, para terminar, se exerce sobre o 
conjunto de uma população”.
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Dos 45 mil imigrantes ilegais beneficiados pela Lei da Anistia 

promulgada em 2009 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, 66% podem perder o direito por causa dos ‘trâmites exces-

sivos e injustificados’, denunciou nesta quarta-feira uma ONG. 

‘É sumamente preocupante que por causa dos trâmites buro-

cráticos a maioria dos beneficiados pela lei possa perder seus 

direitos e é por isso que nos pronunciamos formalmente diante 

do Governo’, disse à agência EFE Grover Calderón, presidente 

da Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes no Brasil 

(Aneib).

A entidade, que liderou a mobilização pública para a promulga-

ção da anistia, enviou uma ‘Carta Aberta’ ao ministro da Justiça, 

José Eduardo Cardozo, professor peruano de direito internacio-

nal. (EFE, 2011)

Do mesmo modo, o Cami se pronunciou publicamente em carta 

aberta em agosto de 2011 sobre o que chamou serem os desencon-

tros entre exigências de documentos e comprovações de existência:

Nós, imigrantes e militantes pelos direitos de todas e todos que 

escolheram o Brasil para residir, reafirmamos a necessidade de 

avançar na humanização das políticas migratórias, absorvendo 

os princípios de Direitos Humanos e contemporizando a cres-

cente circulação de pessoas entre os Estados.

Enfatizamos a importância da Lei 11.961/09, Lei de Anistia Mi-

gratória, que concedeu a residência provisória para todas e todos 

que estavam em situação irregular em território brasileiro com 

validade de 2 (dois) anos. (SANTOS, 2011)

Cabe destacar que associações de migrantes são raras, não por sua 

incapacidade de organizar-se, mas pela ilegalidade da existência 

de tais organizações perante a Lei do Estrangeiro. Temos aí a As-

sociação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes no Brasil (Aneib) 

e as organizações como o Centro de Apoio e Pastoral do Migrante 

(Cami) que ocupam esse espaço de representação bastante restrito 

em termos legais, com licença especial do então Ministro da Justiça, 

Marcio Tomaz Bastos, no momento de sua criação. 
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A que nos referimos quando falamos da amplitude da adoção so-

bre normativas internacionais relativas a direitos humanos dos 

imigrantes? De um lado, chamo a atenção para a proliferação de 

normativas que atendem a aspectos infralegais, atingindo as ações 

administrativas de intensificação da vigilância sobre o tráfico ilegal 

de pessoas e bens, muitas dessas ações que têm sido confundidas 

como formas de proteção ao imigrante, uma vez que se reportam 

ao protocolo de Palermo. Esses debates se concentram no Ministé-

rio da Justiça e em arenas que tratam indiretamente da imigração, 

embora estejam imersas em procedimentos relativos à concessão de 

refúgio. De outra parte, além dos temas, existem as organizações 

da sociedade civil que começam a atuar de maneira mais intensa 

dentro das convocações de consultas públicas dos dois ministérios 

que, de formas diversas, têm animado a esfera pública e, historica-

mente, estão incumbidos de pensar as imigrações no Brasil. 

No fluxo de discursos de proteção dos direitos humanos dos 

imigrantes, o Brasil ingressa nessa arena sem realizar, até o mo-

mento, uma séria discussão sobre formas de acolhimento e regula-

rização de imigrantes que não estejam diretamente contemplados 

nos acordos do Mercosul. Os discursos hegemônicos da proteção 

aos imigrantes recepcionam longos debates sobre equipamentos do 

Enafron,20 de vigilância de fronteiras e de bens ilícitos da Polícia 

Federal, combinado a questão do tráfico de pessoas no âmbito do 

Ministério da Justiça.

Minha percepção é de que os discursos sobre o tráfico de pessoas 

têm banalizado a ideia de criminalização, em detrimento da voz e 

experiência dos imigrantes e seus esforços por vencer as resistên-

cias administrativas quanto ao trânsito e à sua vontade de legalizar 

uma condição laboral no Brasil. 

Valem aqui duas pequenas ponderações: o debate entre norma-

tivas e modificações legais é bastante lento no que diz respeito a 

20 Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (Enafron) é o plano 
estratégico de vigilância de fronteiras.
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alcançar uma operacionalidade administrativa. E, ademais, os efei-

tos das modificações de leis operam dinâmicas muitas vezes não 

esperadas, quando observamos sua implementação normativa, por 

vezes, não alinhadas às intenções contidas nos textos legais no que 

dizem respeito à alteração dos fluxos das práticas administrativas 

que incidem sobre os migrantes. 

Aparentemente, são os documentos internacionais que pare-

cem fornecer toda a base da discursividade que orienta as ações das 

instituições públicas e das organizações não governamentais com 

vistas à garantia de direitos sociais e de acolhimento dos imigran-

tes. Do ponto de vista antropológico, é necessário considerar que 

são várias narrativas de acolhimento e de ênfases que visibilizam “o 

problema migratório” e fornecem parâmetros que monopolizam os 

debates, criando zonas de invisibilidade e abandono quanto à expe-

riência dos imigrantes no Brasil atual.

A literatura sobre imigração para o Brasil tem salientado o cará-

ter de seleção que se encontra nas normativas manejadas pelo po-

der público durante todo o período de cotas migratórias do século 

XX, algo que não transparece no universo legal. Para saber sobre 

as formas de ingresso e sustentação da imigração foi importante 

acessar os documentos de Oliveira Vianna, o Boletim de Imigração 

e Colonização e o debate administrativo que embasava a concessão 

de vistos e insumos às colônias migrantes, pois na mesma época o 

texto legal é, paradoxalmente, bastante receptivo à imigração. 

Junto ao Ministério do Trabalho, ao olharmos as instruções 

normativas do CNIg e a composição do conselho, é possível com-

preender esse como um campo de lutas quanto a urgências e proce-

dimentos provisórios que têm sido tomados durante a vigência da 

Lei do Estrangeiro. A excepcionalidade tem sido movida a partir de 

um jogo de argumentos e tem sido impulsionada por ao menos três 

grandes narrativas. A primeira diz respeito à “falta de mão de obra” 

especializada para dar agilidade às grandes obras da copa. Boa par-

te das normativas reflete a entrada de especialistas contratados por 
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grandes empresas e que dão agilidade aos procedimentos perante a 

vigência da Lei do Estrangeiro. 

O segundo conjunto de questões atendidas pelo Conselho ex-

pressa uma preocupação humanitária, potencialmente apresentada 

como urgências que não estavam contempladas nos procedimentos 

da Lei do Estrangeiro e que geram caminhos infrajurídicos, como é 

o caso da potencial deportação de estudantes africanos em caso de 

inadimplência em universidades particulares, impossibilitando-os 

da renovação de vistos, a ponto de levá-los à ameaça de deporta-

ção. Tais procedimentos legais ordinários colidem com acordos de 

cooperações científicas firmados pelo Brasil. E, por último, os pro-

cedimentos de busca de um “visto humanitário” não contemplado 

na letra da Lei do Estrangeiro, mas adotado em instrução normativa 

como forma de fornecer regularizações massivas e evitar crises hu-

manitárias. 

Esses dois últimos procedimentos devem ser entendidos den-

tro dos efeitos narrativos dos direitos humanos, mas também pela 

pressão de entidades não governamentais que ocupam cargos de 

representação nas instituições federais. Ou seja, não sabemos ao 

certo se os dispositivos representam a potência de tais narrativas 

ou se elas têm atuado de forma combinada com questões relativas 

à “segurança” nacional, controle da produção de indocumentados 

por procedimentos burocráticos potencializados pela Lei em vigor, 

ou se pelo interesse crescente pela vigilância de fronteiras.

considerações finais

Evidenciei aqui que não há exatamente “novos protagonistas” nes-

se cenário de debates sobre imigrações contemporâneas no Brasil.21 

21 A constituição de associações de imigrantes tem sido um esforço incrível de 
constituição de representações para que assumam um lugar de interlocução. 
Elas têm sido convocadas e busca-se detectar figuras de representação pelos 
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Há, sim, uma intensificação e diversificação de formas de interlocu-

ção de Organizações não governamentais com instituições situadas 

nos poderes públicos que, ao converterem a “questão imigratória” 

em um “problema imigratório”, chamam ao debate e disputam seus 

sentidos apontando para a “urgência” de alguns encaminhamentos 

e, através da enunciação da urgência, repactuam as formas de aten-

dimento aos imigrantes por parte do poder público. 

Inicialmente, estão a disputar os contornos de quem seriam os 

“destinatários” da atenção estatal. Os diferentes atores e suas for-

mas de interlocução merecem atenção. A discursividade dos direi-

tos humanos tem sido empregada amplamente, mas não deve ser 

compreendida como um tema unívoco. A temática dos direitos hu-

manos tem movido atores através de discursos hegemônicos com 

efeitos muito diversos dos que são preconizados. No caso da atenção 

ao tráfico e pessoas, em que pese uma atenção a zonas de vulnera-

bilidade e precarização, novas formas de vigilância de fronteiras se 

expandem abrigadas em um discurso feminista da vulnerabilidade 

das mulheres ou das preocupações com percursos imigrantes des-

providos de proteção.

Ao olhar para os protagonistas e suas esferas de negociação de 

sentidos, podemos vislumbrar os caminhos da busca por mudan-

ças legais. Uma delas diz respeito ao que é experimentado no nível 

infrajurídico, com relação a alianças e pressões sobre ministérios, 

que sinalizam positivamente, performatizam e se ancoram em 

narrativas baseadas em noções de direitos humanos e remetem a 

documentos internacionais. Ali, almejam ampliar acessos à regu-

larização para os imigrantes, ao mesmo tempo, introduzem novos 

mecanismos e modos de acessar tais direitos. 

Mesmo como uma conclusão provisória, no que tange à com-

preensão da intensificação de tal discursividade, é importante consi-

derar que as relações travadas entre as ONGs e os diversos represen-

demais protagonistas no que tange aos senegaleses e haitianos. Somente esse 
processo já seria um empreendimento importante de ser examinado.
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tantes do poder público (considerando sua diversidade), incorporam 

atores com claras intenções de interferência no setor administrativo 

e no universo legal. É possível afirmar que as narrativas hegemônicas 

dos direitos humanos interpelam com bastante eficácia, com poder 

de convocação, os agentes do poder público.

Entretanto, mais do que um efeito discursivo de noções hege-

mônicas dos direitos humanos, os “comitês” estaduais (no caso o 

do RS) têm se tornado parte de uma rede, o “nó” de uma rede, cons-

tituindo um lugar de reconhecimento mútuo de interlocutores e de 

posições autorizadas na interlocução sobre o tema migratório, e 

através de narrativas apoiadas em noções de direitos humanos que 

fazem emergir o “problema migratório”. 

Entendo que o momento atual é uma longa fase de “instalação” 

dos Comirats e que, em que pese parecer prometer uma atuação 

apontada para o futuro, na atualidade realizam dois processos.  

O primeiro processo diz respeito à intensificação do diálogo entre 

interlocutores que antes estavam restritos a lugares e assentos de 

representação formalizados nos ministérios. São introduzidos no-

vos lugares públicos de reconhecimento mútuo de interlocutores – 

em que as ONGs chamam o poder público a assumir suas responsa-

bilidades e a desonerar as instituições filantrópicas com os efeitos 

inesperados e compreendidos como potencialmente massivos do 

aumento da imigração para o Brasil, gerados por planos de acele-

ração econômica ou grandes obras para eventos encampados pelo 

poder público. 

De outro, os comitês interpõem e diversificam lugares de fala e 

de debate. Os comitês municipais e estaduais se introduzem na es-

fera administrativa (mesmo que com um alto custo da participação 

voluntária para as ONGs) e diante de agentes da administração pú-

blica e vêm conclamando o poder público a pensar sobre a temática 

e sobre o despreparo do setor administrativo, educacional e equi-

pamentos de saúde a posicionar-se perante os imigrantes, sejam 

eles refugiados, imigrantes limítrofes, transnacionais ou apátridas. 



68  |  Cidadania e direitos humanos

Interpelam o poder público para implicar-se em outras arenas do 

debate a partir de parâmetros relacionados aos direitos humanos, 

deslocando a questão do atendimento à pobreza para o atendimen-

to à “diversidade”. Diante dessas situações, o poder público vê-se 

impelido a repensar noções de vulnerabilidade social, ligadas a po-

breza, com a qual operava de modo mais direto. Através desses co-

mitês articulam-se novas redes, envolvendo protagonistas já parti-

cipantes no debate sobre imigrações, e tornam-se um lugar em que 

experimentam as dificuldades e formas específicas de enunciação 

da questão migratória por parte de instituições e poderes públicos.

Nesse segundo processo, chama a atenção o modo como esses 

atores dialogam. Isso revela algo sobre os limites enfrentados nes-

se diálogo. Há uma rotina e performatividade dos discursos sobre 

direitos humanos dentro do campo jurídico que, ao mesmo tempo 

que dá vitalidade a uma rede de interlocutores, de diferentes inte-

resses, nutre o diálogo entre agentes internacionais. Mas, por outro 

lado, essa modalidade de diálogo se configura através de formas 

discursivas provenientes dos saberes e modos de diálogo da ciência 

jurídica, formas essas que reduzem sua capacidade de inclusão de 

novos protagonistas, pois impõem a condição de que estejam de-

vidamente familiarizados com tais dinâmicas e performances ju-

rídicas. Ou seja, a consulta pública, a nominata de representações 

presentes, os grupos de trabalho, são expedientes que conformam o 

modo de diálogo desses interlocutores e validam a existência desse 

lugar social. 

Os modelos de atuação do Comirat (RS) evocam o formato da 

audiência, denúncia, da visitação de representantes estatais a lu-

gares críticos, da junta de provas que dá existência legal ao sujeito 

migrante e à questão a ser examinada. Estatísticas e instrumentos 

legais são vistos como parte e base da solução do “problema mi-

gratório”, ao darem existência positiva ao sujeito de direitos e ao 

moverem a proteção dos imigrantes. Por vezes, vislumbram-se os 

benefícios da judicialização na busca de direitos. 
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Os comitês e fóruns diversificados parecem buscar fortalecer 

uma rede de organizações capazes de chamar a atenção da socie-

dade civil e do poder público para o tema da imigração, em que 

pese discursos hegemônicos estabelecerem rapidamente zonas de 

sombra e invisibilidade para fenômenos que não são tratados se-

não forem alçados à noção de “urgência”. Todos esses instrumentos 

práticos parecem nutrir de informações a rede de interlocutores, 

formatando as maneiras privilegiadas de estabelecer interlocução 

com o poder público. Considero que o movimento desses atores, 

ampliando a rede de interlocutores sobre imigrações, consiste em 

uma novidade no que tange à visibilização da imigração no cená-

rio brasileiro e às noções de direitos humanos, diversas e por vezes 

bastante subsidiadas por documentos internacionais em perspec-

tivas jurídicas, o que forma um repertório comum que estabelece e 

conecta diferentes atores sociais. 

De fato, há muito mais a indagar. Há algo de novo nesse hori-

zonte que é a necessidade de examinar o investimento das ONGs 

de confissão religiosa que, de longa data, atuam no debate sobre 

imigração, refúgio e tráfico de pessoas. Elas parecem ter percebi-

do, muito recentemente, que suas capacidades de acolhimento de 

pessoas imigrantes e de intervenção na política pública não conse-

guiriam localmente sustentar a ajuda humanitária se não houvesse 

uma participação efetiva do poder público – assumindo casas de 

imigrantes em lugares limítrofes ou os encaminhando. Trata-se de 

indagar sobre esse movimento nacional ou internacional das con-

gregações religiosas com relação à atuação estatal diante do tema 

das migrações.

A expansão de comitês e fóruns diversificados parece movimentar 

arenas de decisão que estavam restritas a agentes estatais e dos seto-

res administrativos que gestionavam a política migratória. O movi-

mento desses atores consiste, sim, em uma novidade no que tange 

à visibilização da imigração no cenário brasileiro e, como sugestão, 
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mereceria um acompanhamento crítico sobre seus desdobramentos 

e impactos, especialmente no momento em que buscam intervir na 

reformulação da Lei do Estrangeiro de 1980, ainda em vigor.
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introdução

Na primeira semana do mês de março de 2013, diversos veículos da 

imprensa brasileira concentraram suas atenções na escolha do novo 

presidente de uma das Comissões Permanentes da Câmara dos Depu-

tados, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM). Naquela 

ocasião, o pastor e deputado federal Marco Feliciano foi eleito para 

a presidência do órgão, provocando diversas reações polêmicas de 

1 Este texto foi escrito entre dezembro de 2013 e março de 2014. Como se sabe, 
desde então a conjuntura política brasileira passou por profundas transfor-
mações, especificamente com relação à CDHM, após o término do mandato de 
Marco Feliciano, cuja ascensão e primeiros atos na presidência são aqui des-
critos. O Partido dos Trabalhadores (PT) retomou seu protagonismo e indicou 
os três presidentes seguintes – 2014 – Assis do Couto (PT-PR); 2015 – Paulo 
Pimenta (PT-RS); 2016 – Padre João (PT-MG). Diante do novo quadro, opta-
mos por não alterar as reflexões apresentadas no momento da escrita do tex-
to. Assim, se, por um lado, a atualidade da análise conjuntura que esse texto 
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ativistas dos movimentos sociais, de políticos e de religiosos. Essa 

eleição, concentrada entre as forças políticas representadas na Câ-

mara de Deputados, interrompia uma longa tradição de conceder a 

líderes de esquerda, identificados com a defesa e reparação de direi-

tos de presos políticos, da população carcerária em geral e de jovens 

e adolescentes recolhidos em casas de correção, a presidência desta 

Comissão. A escolha de Marco Feliciano foi, assim, imediatamente 

percebida como a derrota de uma concepção de direitos humanos, 

forjada na luta dos movimentos sociais e dos grupos políticos his-

toricamente engajados no processo de democratização do país. Ao 

mesmo tempo, representou um recuo no reconhecimento institu-

cional dos direitos de minorias étnicas, sexuais e de populações vul-

neráveis, que encontravam nessa Comissão um canal importante de 

diálogo com o Estado e uma instância para a conformação jurídica 

de suas demandas e a legitimação social de suas posições.

A questão que se coloca para o intérprete da cena política de dis-

putas e confrontos que foram desencadeados com a escolha de Mar-

co Feliciano para a CDHM é: por que as esquerdas “abriram mão” da 

presidência da Comissão? Buscar uma interpretação para além da 

lógica imediata que preside o campo da política, com suas divisões 

partidárias e disputas de posição no jogo do poder, é o objetivo des-

te texto. Afinal, ainda que os direitos humanos estejam longe de re-

presentar um consenso semântico ou um ideal comum, partilhado 

pela maioria da população, eles foram um importante sinal diacrí-

tico na construção da identidade dos partidos que, neste momento, 

estão no poder no país. Nesse sentido, ao abrir mão da presidência 

da CDHM, entregando-a aos religiosos homofóbicos e contra os di-

 poderia ter tido naquele momento se perdeu, por outro, um olhar distanciado 
dos acontecimentos parece corroborar a nossa tese sobre a importância que a 
pauta dos direitos humanos possui para a constituição da identidade dos par-
tidos de esquerda que estiveram no poder antes do golpe de 2016. No entanto, 
pode-se afirmar hoje que, na atual conjuntura política, a luta em defesa dos di-
reitos humanos desloca-se da disputa pela presidência da Comissão para a sua 
afirmação como uma causa justa e necessária no âmbito da opinião pública. 
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reitos das mulheres de decidirem sobre a interrupção da gravidez, 

a esquerda retira de sua agenda política uma das causas mais mar-

cantes de sua trajetória e identidade. Ao mesmo tempo, exclui um 

contingente importante de sujeitos que irrompem na cena pública 

movidos pelo desejo de ver concretizada uma sociedade em que os 

direitos das minorias, a diversidade de opiniões e a multiplicidade 

de expressões existenciais, sexuais, étnicas e religiosas possam ser 

vividas de forma plena e irrestrita. 

Nossa interpretação, por sua vez, pretende ultrapassar o contex-

to do cálculo que o governo possa ter feito dos apoios necessários 

para o exercício cotidiano do poder que determinou a entrega da 

CDHM aos religiosos e à direita repressiva. Acreditamos que essa 

prática calculista, que se deixa capturar pela lógica interna do cam-

po político, está diretamente relacionada com a banalização dos di-

reitos humanos. Ao abrir mão da CDHM, a esquerda rompeu o seu 

compromisso com princípios e valores que transcendem a razão 

burocrática da gestão governamental. Na contramão dessa lógica, 

gostaríamos de chamar a atenção para outro olhar possível sobre 

a política, que não se deixa capturar pelo imediatismo do poder. 

Um olhar que situe os direitos humanos no horizonte do desejo e da 

imaginação, de onde os sujeitos retiram suas energias para engajar-

-se em movimentos e causas sociais e projetar as utopias de que um 

outro mundo é possível. 

Entendemos que a eleição de Marco Feliciano para CDHM é me-

nos um fato conjuntural e isolado que aponta para novos caminhos 

do debate sobre direitos humanos no Brasil e mais a representação, 

encenada numa espécie de drama social, que põe em evidência, de 

modo singular, a crise da esquerda no poder que se defronta coti-

dianamente com o paradoxo de ter que aplacar o desejo e o sonho 

daqueles que lhe possibilitaram ocupar este lugar para poder go-
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vernar.2 Ao instaurar-se esse contexto dramático, os indivíduos e 

as instituições são chamados a se posicionar publicamente na cena 

política, explicitando suas diferenças ideológicas nas disputas pelos 

significados dos direitos humanos.3 

Nesse sentido, mais do que apontar para possíveis mudanças 

na correlação de forças entre partidos ou frentes parlamentares, 

ou mesmo para o fortalecimento ou diminuição da influência re-

ligiosa sobre a sociedade, a interpretação que pretendemos fazer 

aqui busca colocar em evidência a disputa fundamental entre uma 

concepção dos direitos humanos que os situa num horizonte vir-

tual de sonhos e expectativas e outra que quer circunscrevê-los ao 

âmbito da sexualidade e capturá-los nas malhas do determinismo 

biológico. Dessa forma, trata-se de uma disputa entre aqueles que 

buscam manter os direitos humanos no campo da política, como 

o espaço da negociação e das possibilidades em aberto, e aqueles 

que querem, por um ato político, substituir a autonomia da polí-

tica pela heteronomia da lei natural. Enfim, o que está em jogo no 

posicionamento dos personagens envolvidos nessa disputa é a pró-

pria democracia, na medida em que os direitos humanos, uma vez 

posicionados no reino do determinismo biológico, perdem a força 

2 O conceito de “drama social” é usado aqui no sentido atribuído por Victor Tur-
ner (2008) na perspectiva da análise processual e busca acessar, a partir dos 
símbolos e discursos que emergem nas disputas políticas, as estruturas sociais 
que organizam a sociedade.

3 A demarcação de certos períodos de pleito político como dramas sociais, pro-
pícios para pensar processos sociais e culturais mais permanentes, inspira-se, 
sobretudo, na perspectiva de análise proposta por Palmeira e Heredia (1994). 
Esses autores estabeleceram como recorte analítico a demarcação nativa de 
um “tempo da política”, que é caracterizado tanto por seu caráter cíclico, uma 
vez que eleições se repetem periodicamente conforme um calendário, quanto 
extraordinário, já que esses eventos irrompem o cotidiano e impõem outra di-
nâmica de relações aos cidadãos. O recorte e destaque nativo de um momento 
socialmente relevante tornam-se, para a antropologia, não apenas um dado, 
mas uma ferramenta analítica central e capaz de desestabilizar recortes feitos 
“desde fora”. 
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virtual da imaginação que se alimenta da indeterminação como o 

campo do possível. 

Os direitos humanos operam na perspectiva dos sujeitos que se 

sentem privados de reconhecimento social, como uma força dese-

jante que atualiza as promessas das utopias e projetos políticos, ao 

mesmo tempo em que revela a incompletude da política na sua rea-

lização cotidiana. Há, portanto, um excesso no conceito de direitos 

humanos que é central para o seu funcionamento. Sua captura pela 

religião ou por um determinado governo tem profundas implica-

ções éticas. Se a ética se define como um posicionamento interme-

diário entre o princípio que deve orientar nossa ação no mundo e a 

responsabilidade por escolhas que se fazem dentro dos limites im-

postos pela realidade, torna-se fundamental que se mantenha pre-

sente na política a dialética entre as promessas de direitos, anuncia-

das nas utopias e programas de Estado, e as realizações incompletas 

e parciais no cotidiano. Abrir mão dos direitos humanos como um 

horizonte de projeção de desejos e de possibilidades não só destitui 

o poder de sua mística e transforma-o num mero aparato de gover-

nabilidade, como também exclui a ética da política. 

Em trabalhos anteriores, procuramos mostrar o processo de 

institucionalização dos direitos humanos no país desde o período 

da Ditadura Militar (1964-1984) até o lançamento do Terceiro Pro-

grama Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), em 2006. (STEIL; 

TONIOL, 2012) Destacamos, nesse processo, primeiramente, o pa-

pel protagonista da Igreja Católica na realização dos Encontros Na-

cionais dos Direitos Humanos e das Nações Unidas, por meio das 

Conferências Internacionais que abordaram o tema dos direitos hu-

manos, das quais o Brasil foi signatário. Num segundo momento, 

no período da democratização, procuramos seguir o deslocamen-

to dos direitos humanos para o âmbito do Estado, especialmente 

sua incorporação na estrutura do poder executivo, com a criação 

da Secretaria dos Direitos Humanos, a realização das Conferências 

Nacionais dos Direitos Humanos e o lançamento dos Programas 

Nacionais de Direitos Humanos. 
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Neste texto, pretendemos acompanhar o processo de institucio-

nalização no âmbito do Congresso Nacional, com a criação da Co-

missão de Direitos Humanos (CDH) (1995) até o momento atual, no 

qual a questão dos direitos humanos é encenada no espaço público 

e na mídia, quando sobressai a figura polêmica de Marco Feliciano. 

Para isso, utilizaremos materiais empíricos coletados de matérias 

de jornais e relatórios, cartilhas e documentos oficiais do gover-

no brasileiro sobre os direitos humanos. O texto será organizado 

em torno de três tópicos. O primeiro, mais histórico, apresenta um 

breve relato da trajetória da CDH, com destaque para a filiação par-

tidária de seus presidentes e os temas abordados em cada um dos 

períodos. O segundo, de caráter mais etnográfico, aborda o mo-

mento de ruptura que a eleição de Marco Feliciano representa na 

divisão do poder na Câmara dos Deputados que, tradicionalmente, 

atribuía a presidência da CDHM aos partidos políticos de esquer-

da.4 O terceiro, mais conjuntural, destaca, na cena política atual, 

as alianças e manifestações em torno de Marco Feliciano. Enfim, na 

conclusão, retomamos alguns elementos mais analíticos que apon-

tam para significados e práticas que transcendem a conjuntura po-

lítica e possibilitam compreender um movimento mais abrangente 

das transformações que vêm ocorrendo na sociedade brasileira.

Ao longo do texto, procuramos manter o foco na relação entre 

religião e política, a qual se desenvolve no contexto da emergência 

de múltiplas discursividades sobre direitos humanos, entendidos 

aqui como resultantes de relações de poder forjadas em contextos 

históricos específicos e expressas em categorias semânticas igual-

mente conjunturais. (FONSECA; CARDELLO, 1999, p. 85) Ao trazer 

4 Em 2004, quando a Comissão Nacional de Direitos Humanos da Câmara (CDH) 
era presidida pelo deputado Mário Heringer, do PDT, foi acrescido, ao nome do 
órgão, o termo “minorias”. Assim, passou a se chamar Comissão Nacional de 
Direitos Humanos e Minorias da Câmara (CDHM). Neste texto, quando fizermos 
referência à Comissão no período anterior a 2004 utilizaremos a sigla CDH e 
quando for relativo a um momento posterior, CDHM. 
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para a cena a figura de Marco Feliciano não pretendemos afirmar o 

protagonismo do indivíduo em oposição a uma análise estrutural 

que acentua o caráter determinante das forças sociais. Ao contrá-

rio, nosso intuito é sair dessa polarização e chamar a atenção do lei-

tor para as associações discursivas e as alianças políticas que foram 

ensejadas pela solução de uma sequência histórica de presidentes 

de esquerda na CDHM. Desse modo, pretendemos ampliar o con-

texto do debate sobre os direitos humanos e mostrar que esse fato 

político, ao produzir deslocamentos e rearranjos na conjuntura po-

lítica, também implica em transformações na própria matriz dis-

cursiva sobre os direitos humanos e uma redefinição de quem são 

os sujeitos desses direitos. 

a institucionalização dos cdhm no âmbito  
do câmara federal

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, juntamente com ou-

tras 20 comissões, compõe a estrutura básica dos órgãos técnicos 

da Câmara Federal, dedicados à discussão e à avaliação das leis que 

serão levadas ao plenário.5 Segundo o regimento interno da Câma-

ra, esses órgãos têm uma função fiscalizadora, devendo atuar como 

5 São as comissões permanentes da câmara: Comissão de Agricultura, Pecuá-
ria, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR); Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI); Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC); Comissão de Cultura (CCULT); Comissão de Defe-
sa do Consumidor (CDC); Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio (CDEIC); Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU); Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias (CDHM); Comissão de Educação (CE); Comissão 
de Finanças e Tributação (CFT); Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole (CFFC); Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia – CINDRA; Comissão de Legislação Participativa (CLP); Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS); Comissão de Minas e 
Energia (CME); Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN); 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO); 
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF); Comissão de Trabalho, de Ad-
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mecanismo de controle dos programas e projetos executados ou em 

execução, a cargo do poder executivo. (BRASIL, [2012?]) A cada ano, 

uma nova mesa diretora é eleita e outros membros são escolhidos, 

seguindo critérios de distribuição partidária. O tamanho de cada 

uma dessas comissões é variado, sendo que – entre aquelas com vi-

gência no período de 2011 a 2015 – a maior delas possui 61 vagas6 e as 

menores possuem apenas 18 vagas,7 entre elas a CDHM. 

A CDH foi criada em 1995, tendo como transfundo o período 

obsceno e fantasmagórico da Ditadura Militar, em que os direitos 

humanos se definiam especialmente pela defesa da vida, violada 

cotidiamente por prisões, torturas e assassinatos de opositores ao 

regime. Dez anos depois do restabelecimento da democracia no 

país, este jogo de trevas e luz estava bem mais nítido do que o mo-

mento atual da escolha de Marco Feliciano para a presidência da 

CDHM, quando a agenda dos direitos humanos se diversificou sig-

nificativamente e as liberdades de opinião e expressão já não se en-

contram policiadas pelos órgãos de censura e repressão do Estado. 

Como nos referimos em textos anteriores, à medida que este tempo 

se distancia, o campo dos direitos humanos foi incorporando ou-

tros coletivos que inscrevem performaticamente suas demandas 

nesta narrativa. (STEIL; TONIOL, 2013)8 

Foi nesse contexto que o deputado Nilmário Miranda, a partir 

do Projeto de Resolução 231, apresentado em janeiro de 1995, pro-

ministração e Serviço Público (CTASP); Comissão de Turismo e Desporto (CTD); 
Comissão de Viação e Transportes (CVT). (BRASIL, [2012?])

6 A maior Comissão é a de Constituição e Justiça e de Cidadania. (BRASIL, [2012])

7 Entre as Comissões que possuem 18 vagas, além da CDHM, estão a de Desen-
volvimento econômico, indústria e comércio; desenvolvimento urbano; legis-
lação participativa; meio ambiente e desenvolvimento sustentável; segurança 
pública e combate ao crime.

8 Nas análises elaboradas nos textos citados, identificamos, ao longo das últi-
mas três décadas, a incorporação de temas como cidadania, minorias étnicas, 
direitos sexuais e reprodutivos e direitos ambientais na matriz discursiva dos 
direitos humanos.



Os direitos humanos na política e os riscos da captura  |  81

pôs a criação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados.9 Naquele momento, Nilmário Miranda, do Partido dos 

Trabalhadores, presidia a Comissão Especial sobre Desaparecidos 

Políticos que, embora com grande visibilidade pública, funcionava 

de modo autônomo, desguarnecida de uma instância mais ampla 

capaz de articular suas demandas com outras de mesmo gênero. 

Na obra comemorativa dos dez anos de criação da CDH, o deputado 

afirmou: 

Faltava, na esfera legislativa, uma instância definitiva que fos-

se capaz de proceder à sistematização de todas essas frentes de 

ação, agilizar os procedimentos e propiciar à sociedade um locus 

referencial no Parlamento para a interlocução de fatos afetos à 

promoção, prevenção, garantia e defesa dos Direitos Humanos. 

(BRASIL, 2006, p. 47)

Com a criação da Comissão no âmbito da Câmara buscava-se não 

apenas incorporar o debate sobre o tema nas discussões desse órgão 

federativo, mas também formular planos e programas sobre os di-

reitos humanos em nível nacional, que se associariam à ação dos ór-

gãos existentes na estrutura do Governo Federal,10 mas também às 

9 Essa resolução alterou o regimento interno da Câmara dos Deputados e criou 
a Comissão Permanente Especial de Direitos Humanos. Além de pressões da 
sociedade civil para a instituição desse organismo, sua criação também havia 
sido recomendada no relatório final da Comissão Externa de Apoio às Famílias 
dos Mortos e Desaparecidos Políticos durante a Ditadura, que funcionou de 
1991 a 1994.

10 No âmbito do Executivo, a primeira Secretaria Nacional dos Direitos Humanos 
(SNDH) foi criada somente em 1997, ainda como parte da estrutura do Ministé-
rio da Justiça. Em 1999, foi transformada em Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos (SEDH), com assento nas reuniões ministeriais do governo. Em 2003, 
a SEDH foi transformada num órgão da Presidência da República e passou a se 
chamar de Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Em 2010, passou a ser 
denominada de Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
com status de ministério. (STEIL; TONIOL, 2012, p. 102)
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instancias similares, criadas em âmbitos estaduais e municipais.11  

A criação da CDH, ao mesmo tempo em que institucionalizava os 

debates sobre direitos humanos como uma questão afeita a uma co-

missão específica, imprimia um outro regime burocrático às de-

mandas que chegavam à Câmara Federal sob a categoria de direitos 

humanos. Assim, com a criação da CDH, uma série de temas rela-

tivos à violação de direitos humanos, que só poderiam ser tratados 

por meio da instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquéri-

to (CPI), passaram a fazer parte da rotina da Câmara. Essa mudança 

no tratamento dos direitos humanos instruiu o parecer favorável à 

criação da CDH, emitido pelo deputado Roberto Cardoso Alves:

Um foro permanente de investigação sobre ameaças ou violações 

de Direitos Humanos tornaria mais eficiente e rápido o trabalho 

investigativo que tem sido feito, até aqui, realizado através de 

Comissões Parlamentares de Inquérito, com as limitações tem-

porais características desses órgãos, e serviria de canal de co-

municação sempre aberto com a sociedade, especialmente com 

aquelas parcelas mais desprotegidas. Ademais, esse projeto tem 

o condão de desburocratizar e desafogar os trabalhos da Casa. As 

Comissões Parlamentares de Inquérito, em número determinado 

regimentalmente na grande maioria das vezes, tratam de maté-

rias relativas a Direitos Humanos. De modo que uma comissão 

permanente especial que trate desse assunto facilitará a vida dos 

Srs. Parlamentares, uma vez que dispensará algumas Comissões 

Parlamentares de Inquérito, dando lugar a que surjam, com mais 

rapidez, outras que têm objetivo concreto e que não digam res-

peito a Direitos Humanos. (BRASIL, 2006, p. 120)

No mês seguinte à proposição de criação da CDH, sua aprovação 

foi publicada no Diário do Congresso Nacional. Em sua redação fi-

11 Atualmente, as principais instâncias estaduais e municipais dedicadas ao 
tema, além das secretarias, são: os Conselhos Estaduais de Direitos Humanos, 
os Comitês Estaduais de Educação em Direitos Humanos e os Conselhos Muni-
cipais de Direitos Humanos.
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nal, a resolução afirmava que a CDH não teria poderes deliberati-

vos e que caberia a ela: a) recebimento, avaliação e investigação de 

denúncias relativas à ameaça ou violação de direitos humanos; b) 

fiscalização e acompanhamento de programas governamentais re-

lativos à prestação dos direitos humanos; c) colaboração com enti-

dades não governamentais, nacionais e internacionais, que atuam 

na defesa dos direitos humanos; d) pesquisas e estudos relativos à 

situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, inclusive para 

efeito de divulgação pública e fornecimento de subsídios para as de-

mais comissões da Câmara. 

Sob a presidência do deputado Nilmário Miranda, a CDH encam-

pou a missão da Comissão Especial sobre Desaparecidos Políticos 

que buscava responsabilizar o estado brasileiro, durante o regi-

me militar, pela morte de 136 desaparecidos políticos e, por con-

seguinte, a determinação do pagamento indenizatório às famílias 

das vítimas. Ao lado dessa investigação que remetia ao período da 

Ditadura Militar, a CDH assumiu outros quatro fatos emblemáti-

cos de violação dos direitos humanos ocorridos na primeira meta-

de da década de 1990 e que envolveram a ação de policiais contra a 

população civil. O primeiro foi o massacre de Corumbiara (1995), 

em Rondônia, quando 180 policiais investiram contra 600 famílias 

numa ação de reintegração de posse que deixou dois policiais e 11 

posseiros mortos. O segundo foi a ação de um grupo de extermínio, 

no Rio Grande do Norte.12 O terceiro foi a denúncia de prática de 

tortura por policiais de Fortaleza.13 O quarto foi a investigação do 

episódio de 19 assassinatos de meninos, ocorridos entre 1989 e 1993, 

12 Trata-se de um grupo de extermínio que ficou conhecido como “meninos de 
ouro”, cujos integrantes eram, sobretudo, policiais militares e civis. Em 1996, 
51 assassinados foram atribuídos a esse grupo que protagonizou, no ano ante-
rior, a Chacina de Mãe Luíza, episódio que repercutiu nacionalmente.

13 Embora a denúncia de torturas por parte de policiais seja tema recorrente nos 
relatórios das comissões de direitos humanos, esse caso ocorrido no Ceará 
mereceu destaque por ter sido protagonizado por policiais federais. 
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em Altamira, no Pará, e que era uma demanda histórica dos grupos 

de defesa dos direitos humanos da região. 

Ao lado dessas ações que se desenvolviam no âmbito parlamen-

tar, a CDH também promoveu uma série de eventos e atividades que 

extrapolavam a rotina da Câmara e incluíam outros atores sociais, 

que foram convocados para discutir e formular uma política na-

cional dos direitos humanos. Essa prática somou-se às iniciativas 

do Governo Federal e das Assembleias Legislativas dos estados e as 

Câmaras Municipais, que juntamente com diversas organizações 

da sociedade civil contribuíram para consolidar uma agenda na-

cional dos direitos humanos e conformar um contexto discursivo 

que possibilitou a formulação dos Programas Nacionais dos direitos 

humanos. (STEIL; TONIOL, 2012, p. 98-99)

No ano seguinte, em 1996, sob a presidência do deputado Hélio 

Bicudo, do Partido dos Trabalhadores, a CDH deu continuidade às 

ações de criminalização dos atos do regime militar e liderou o mo-

vimento que reivindicava a abertura dos arquivos sobre os desapa-

recidos políticos na guerrilha do Araguaia. Na esteira desse proces-

so foram realizados dois eventos que tiveram grande repercussão 

na cena política nacional. O primeiro foi a realização do seminário 

“Direito ao passado – Arquivos militares em questão”. O segundo 

foi a busca pela localização dos restos mortais de militantes que 

tombaram em conflitos na região do Araguaia, sob os auspícios do 

Ministério da Justiça. Ainda em relação a um acerto de contas com 

o regime militar, a CDH realizou uma série de audiências públicas 

destinadas ao esclarecimento sobre a explosão da bomba no Rio-

centro, no Rio de Janeiro, no início da década de 1980. Um fato em-

blemático da luta pela democratização do país, uma vez que essa 

explosão esteve envolta num conjunto de manobras do exército 

brasileiro para incriminar grupos de oposição ao regime militar. 

Ainda, no campo das denúncias, a CDH promoveu um Tribunal 

Internacional que realizou o julgamento simbólico que culminou 

com a condenação unânime dos governadores e de oficiais e praças 
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da Polícia Militar, responsabilizados pelas chacinas de Corumbiara 

(RO) e de Eldorado dos Carajás (PA).14

Nesse segundo ano de sua existência, a CDH também apresentou 

uma agenda propositiva, participando da I Conferência Nacional de 

Direitos Humanos, para a qual foram convocadas as organizações 

não governamentais e as entidades representativas dos movimentos 

sociais identificadas com a defesa dos direitos humanos. Esse fórum 

de debate nacional produziu subsídios e preparou o anteprojeto do 

Primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi lançado 

pelo poder executivo em 1996. (STEIL; TONIOL, 2012, p. 104)

Em 1997, a CDH foi presidida por Pedro Wilson, também do Par-

tido dos Trabalhadores. Mantendo a vigilância sobre ações milita-

res repressivas, a Comissão denunciou a existência de espionagem 

política realizada pelo exército brasileiro, que mantinha agentes 

infiltrados em sindicatos, instituições civis e partidos políticos, os 

quais elaboravam dossiês sobre pessoas e organizações. No entanto, 

o ato de maior visibilidade no período foi a instauração do Comi-

tê Galdino, ao qual coube acompanhar as investigações da morte 

do índio Galdino Jesus dos Santos, assassinado por cinco jovens 

de classe média, que atearam fogo em seu corpo, em Brasília. Dois 

outros eventos merecem ser registrados como ação da CDH sob a 

presidência Pedro Wilson: a realização da II Conferência Nacional 

dos Direitos Humanos e a Marcha Global contra o Trabalho Infantil, 

numa ação conjunta com outros 82 países. Esses fatos vão indexar 

ao repertório das causas assumidas pela Comissão dois novos feixes 

de direitos: os direitos das populações indígenas e os direitos das 

crianças e adolescentes.

14 O massacre de Eldorado dos Carajás, Pará, que ganhou repercussão mundial, 
ocorreu em abril de 1996, quando 19 pessoas do Movimento Sem Terra foram 
mortas por policiais militares. Segundo laudos posteriores, pelo menos dez 
dos mortos foram assassinados a tiros de queima-roupa e sete por instru-
mentos cortantes como foices e facões.
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Em 1998, com a escolha de Eraldo Trindade, do Partido Progres-

sita Brasileiro (PPB), para a presidência da CDH, a Comissão saiu das 

mãos do Partido dos Trabalhadores. Nesse período, as denúncias e 

investigações sobre as violações dos direitos humanos pelo regime 

militar passam para segundo plano. A Comissão estabeleceu, en-

tão, como prioridade de gestão, a violência doméstica, alargando 

ainda mais o rol dos direitos que passam a compor o espectro das 

causas que são declinadas na chave dos direitos humanos. Nesse 

sentido, foram realizadas diversas audiências públicas sobre atos de 

violência ocorridos no âmbito da vida privada, no qual as principais 

vítimas são mulheres e crianças. E, dando sequência à realização 

das conferências, a CDH promoveu a III Conferência Nacional dos 

Direitos Humanos, que teve como tema o cinquentenário da Decla-

ração Universal dos Direitos Humanos. 

O deputado Nilmário Miranda, que havia sido o primeiro presi-

dente da CDH em 1999, assumiu novamente esse posto. A denún-

cia de policiais envolvidos em ações de tortura e com grupos de 

extermínio voltou a ocupar a centralidade na atuação da Comis-

são. Ao mesmo tempo, dois novos conjuntos de direitos ganham 

visibilidade entre aqueles que são inscritos na agenda da Comissão. 

O primeiro está relacionado com a luta contra o racismo e a des-

criminação. Assim, numa promoção conjunta com a Comissão de 

Economia, Justiça, Indústria e Comércio da Câmara, a CDH reali-

zou o Seminário sobre Relações Raciais e Desigualdades Econômi-

cas. O segundo conjunto diz respeito aos direitos das pessoas por-

tadoras de deficiências. Nesse sentido, a Comissão convocou um 

Seminário Nacional sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiência, cujo objetivo era inserir na pauta dos direitos huma-

nos questões relativas à igualdade no mundo do trabalho. Ao lado 

desses eventos, a CDH ainda promoveu a IV Conferência Nacional 

dos Direitos Humanos.

Nos anos de 2000, 2001 e 2002, os presidentes da CDH foram, 

respectivamente, Marcos Rolim, Nelson Pellegrino e Orlando Fan-
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tazzini, todos do PT. Nesses anos foram realizadas três novas Con-

ferências Nacionais de Direitos Humanos, cada uma delas dedicadas 

ao combate à violência e à impunidade. Destacam-se nesse período 

duas ações. A primeira delas retomou as investigações sobre o pe-

ríodo do regime militar no Brasil, resultando, inclusive, na obtenção 

de documentos sobre a Operação Condor. Essa operação conjunta 

entre os governos militares do Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, 

Chile e Argentina visava combater e desarticular as organizações 

de esquerda na região que se opunham aos regimes políticos em 

vigência. A segunda diz respeito à criação das Caravanas Nacionais 

de Direitos Humanos, formadas por deputados, assessores da CDH 

e representantes de organizações não governamentais e entidades 

civis, que buscavam apurar, no âmbito local, violações dos direitos 

humanos. Nesse período, a Caravana empreendeu diversas ações e 

apoiou investigações realizadas pelos estados e municípios.

Oito anos após sua criação, a Comissão de Direitos Humanos, em 

2003, foi presidida por Enio Bacci, do Partido Democrático Traba-

lhista (PDT). Nesse período, a CDH diversificou sua estrutura insti-

tucional e criou três subcomissões permanentes dedicadas a áreas 

consideradas estratégicas para a defesa dos direitos humanos no 

país: a subcomissão Pró-Cidadania da Pessoa Portadora de Defi-

ciência e do Idoso a subcomissão dos Direitos da Mulher, da Criança 

e do Adolescente; e a subcomissão do Sistema Prisional, Grupos de 

Extermínio, Tortura e Trabalho Forçado. Ao lado dessas subcomis-

sões permanentes, foram instituídas outras duas subcomissões es-

peciais: a subcomissão de Moradores de Rua e a de Violência Urbana 

e Impunidade. Seguindo essa tendência de especialização do deba-

te sobre o tema dos direitos humanos, a VIII Conferencia Nacional 

de Direitos Humanos apresentou uma proposta de instauração em 

nível governamental do Sistema Nacional de Proteção dos Direitos 

Humanos. Nessa ocasião, também foi decidido que a promoção e 

organização das Conferências Nacionais de Direitos Humanos pas-

sariam do âmbito do Legislativo para Executivo, sob a responsabili-

dade da Secretaria Especial de Direitos Humanos. 
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Em 2004, presidida pelo deputado Mário Heringer, do PDT, a Co-

missão Nacional de Direitos Humanos da Câmara mudou o seu status 

e passou a deliberar sobre proposições legislativas, podendo ainda se-

guir atuando no recebimento de denúncias e fiscalização dos órgãos 

do Estado. Outra importante mudança institucional foi o acréscimo 

ao nome da CDH do termo “minorias”, de modo que passou então 

a se chamar: Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 

(CDHM). A mudança no nome indica, e ao mesmo tempo promove, 

um tipo de alargamento dos temas tratados nessa instância e, por 

conseguinte, daquilo que é considerado um direito humano.

Nos três anos seguintes, 2005, 2006 e 2007, a CDHM foi presidida 

por Iriny Lopes, Luiz Eduardo Greenhalgh e Luiz Couto, todos do 

Partido dos Trabalhadores. Como destaque, podemos citar a ênfase 

dada no período às questões relativas à liberdade de expressão e ao 

exercício da democracia. Nesse sentido, foram realizados o Semi-

nário Internacional A Ética nos Países Democráticos e o Encontro 

Nacional de Comunicação, intitulado “Na Luta por Democracia e 

Direitos Humanos”. A CDHM buscou também expandir sua abran-

gência, realizando encontros com a participação de parlamentares 

dos países do Mercosul, como I Encontro Parlamentar dos Direitos 

Humanos do Mercosul. Em um processo de afirmação e inclusão 

dos direitos sexuais no campo dos direitos humanos, foram reali-

zados no período três seminários anuais sobre Gays, Lésbicas, Bis-

sexuais, Travestis e Transexuais (GLBT) em âmbito nacional. Por 

fim, em direção aos direitos ambientais, a CDHM realizou uma au-

diência pública sobre a água.

Em 2008, a CDHM foi presidida pelo deputado Pompeu de Mat-

tos, do PDT. A ênfase de sua gestão foi a apuração de denúncias de 

ações de violência policial e a investigação sobre conflitos agrários, 

realizadas em cooperação com outros órgãos do Estado. Também 

foram marcantes as atividades da CDHM na promoção de igualda-

de racial e de gênero. Como ações concretas pode-se citar a insta-

lação, na Câmara, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 
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sistema carcerário, que teve como finalidade reconhecer a situação 

dos presídios no país, sobretudo no que se refere à superlotação e 

aos custos sociais e econômicos desses estabelecimentos. Em algu-

ma medida, a ampliação no repertório dos temas abordados como 

centrais nesse período responde às demandas surgidas nos encon-

tros preparatórios para a elaboração do que viria a ser o Programa 

Nacional de Direitos Humanos nº 03 (PNDH-3). 

Nos anos seguintes, em 2009, 2010 e 2011, a Comissão foi presi-

dida por Luiz Coutro, Iriny Lopes e Manuela D’ávila, sendo os dois 

primeiros do PT e a última do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 

Nesse período, dois conjuntos de ações se destacaram. Primeiro, 

aquelas relativas à avaliação das propostas e das repercussões do 

PNDH-3, bem como o encaminhamento de novas Conferências Na-

cionais.15 E, segundo, a crescente inclusão de temas como os direi-

tos ambientais na agenda de atividades da CDHM. 

Em 2012, a CDHM foi presidida por Domingos Dutra, do PT. Esse 

período ficou marcado como um dos mais emblemáticos da história 

dessa comissão por ter ocorrido a criação da Comissão Parlamen-

tar Memória, Verdade e Justiça (CPV) que consolidava uma série 

de apurações sobre a Ditadura Militar brasileira, feitas pela CDHM 

desde o período de sua fundação. A CPV é um projeto da Câmara 

dos Deputados, e um dos seus primeiros atos foi a devolução sim-

bólica dos mandatos dos deputados cassados, sem processo legal, 

pelo regime militar. Ao lado dessa frente de luta pela reparação dos 

atos políticos repressivos da Ditadura Militar, a CDHM intensificou 

suas ações em resposta às demandas das populações tradicionais, 

tais como grupos indígenas e quilombolas. 

O panorama brevemente apresentado da agenda política e dos 

principais temas discutidos sob a categoria de direitos humanos 

e das ações empreendidas pela CDHM ao longo dos 17 anos de sua 

15 Repercussões extensamente analisadas por nós em outros textos. Ver Steil e 
Toniol (2012, 2013).
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existência permite-nos dimensionar a guinada política e ideológica 

que significou a eleição de Marco Feliciano para presidir a CDHM. 

Com ele, como veremos em seguida, há uma tentativa de sustar o 

movimento de expansão dos direitos humanos, restringindo-os ao 

âmbito da moral sexual e da família. O combate à descriminalização 

do aborto e ao reconhecimento institucional das relações homoafe-

tivas, que havia pautado as eleições presidenciais em 2010, volta à 

cena política e à mídia com grande força e visibilidade, realinhando 

sujeitos e grupos políticos em torno de bandeiras ideológicas e cau-

sas sociais. (STEIL; TONIOL, 2012) Ao mesmo tempo, articulam-se, 

em apoio a Marco Feliciano, as forças reacionárias de direita que se 

opõem a quaisquer ações que buscam fazer justiça e incriminar mi-

litares e torturadores que atuaram, durante a ditadura, contra os 

direitos políticos e civis. Na esteira desses apoios, articulam-se os 

defensores da repressão policial que ainda hoje utilizam a tortura e 

a violência como formas de manter a ordem contra populações vul-

neráveis e pobres das periferias e favelas das cidades e do campo. 

Por fim, alinham-se com a presidência da CDHM os representantes 

dos interesses econômicos que veem nos movimentos indígenas, 

nas comunidades quilombolas e tradicionais e nos ambientalistas, 

obstáculos indesejáveis aos seus projetos extensivos de exploração 

dos recursos materiais do país.

A reação à eleição de Marco Feliciano, se por um lado revela o 

quanto os direitos humanos – enquanto um “guarda-chuva” para 

uma vasta gama de demandas sociais, étnicas, ambientais e sexuais 

– estão incorporados na estrutura do Estado, por outro, mostra a 

fragilidade de sua institucionalidade. A lógica da pequena políti-

ca, dos acertos e conchavos eleitorais, nesse caso, como em outras 

tantas situações, sobrepõe-se aos princípios e valores inscritos na 

Constituição e assumidos como políticas de Estado, como no caso 

das várias versões do Programa Nacional de Direitos Humanos.16

16 A menção feita à pequena política está relacionada às contribuições de Bailey 
(1971) para os estudos da política no nível local. 
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um pastor na cdhm

Filiado ao Partido Social Cristão (PSC), Marco Feliciano foi eleito 

deputado pelo estado de São Paulo, nas eleições de 2010, com 212 

mil votos. Durante seu mandato, com forte apoio da bancada evan-

gélica, firmou-se como uma liderança do partido na Câmara de 

Deputados, defendendo as causas relacionadas com a moral sexual 

e a defesa da família, pontos de convergência dos políticos identi-

ficados como religiosos no Congresso Nacional. Assim, já em 2011, 

o pastor e deputado propôs a realização de um plebiscito nacional 

sobre o reconhecimento legal da união homoafetiva como entida-

de familiar. Confiante de que o plebiscito popular rejeitaria reco-

nhecimento legal da união homoafetiva, a bancada religiosa insis-

tiu neste recurso político como uma forma para retirar do âmbito 

do Congresso e do Supremo Tribunal Federal a decisão sobre essa 

questão polêmica. (FELICIANO, 2011) Mesmo porque o Supremo 

Tribunal Federal, antecipando-se a uma posição do Congresso, ha-

via se pronunciado favorável ao reconhecido legal da união entre 

pessoas do mesmo sexo. 

Assim, em pronunciamento na Câmara, Feliciano afirma que a 

decisão do Supremo Tribunal Federal a favor da união legal de pes-

soas do mesmo sexo havia causado

[...] perplexidade e consternação na sociedade brasileira, [...] 

[de modo que a] participação popular [por meio do plebiscito] 

possibilitará um grande envolvimento de toda a sociedade com 

a questão familiar, capaz de fornecer informações suficientes e 

relevantes, bem como a vontade e o entendimento da população 

sobre essa questão. (FELICIANO, 2011, p. 2-3)

A reação dos movimentos de defesa dos direitos sexuais ao pro-

nunciamento de Feliciano foi imediata. A esse pronunciamento 

na Câmara dos Deputados se somou a publicação de comentários 
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homofóbicos e racistas de Feliciano nas redes sociais, associando a 

homossexualidade à violência e ao ódio e a condição da população 

negra a uma maldição de caráter religioso. Afirma o pastor: “A po-

dridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio, ao crime, 

a rejeição.” e “A maldição que Noé lança sobre seu neto, Canaã, res-

pinga sobre o continente africano, daí a fome, as pestes, as doenças, 

as guerras étnicas!”. (LEMOS, 2011) Como podemos observar, es-

tamos distantes da posição dos presidentes anteriores que tinham 

como preocupação central a inclusão das demandas por reconhe-

cimento social e por respeito à diversidade das minorias étnicas e 

sexuais no campo dos direitos humanos. 

Nesta guinada da CDHM o pastor Feliciano não se encontra sozi-

nho. A sua escolha para a presidência resulta de um movimento que 

vinha sendo conduzido pelo PSC como parte das alianças do Par-

tido dos Trabalhadores para formar sua base de apoio para a elei-

ção de Dilma Rousseff à Presidência da República em 2010. Com a 

proximidade das eleições de 2014, o partido vem ameaçando, desde 

o início de 2013, lançar candidato próprio, pressionando o gover-

no para uma distribuição de cargos mais favorável para a sua sigla. 

Assim, nesse contexto eleitoral, a presidência da CDHM, negociada 

pelos partidos da base aliada ao governo e oferecida ao PSC, foi de-

cidida numa eleição que aconteceu no âmbito da Comissão, em que 

o pastor recebeu 11 votos a favor e um em branco.17 Imediatamente, 

o fato ganhou as manchetes dos jornais impressos e eletrônicos:

“Marco Feliciano é eleito presidente da Comissão de Direitos 

Humanos”.18 

17 No dia da eleição para a presidência da CDHM, Domingos Dutra, do PT, presi-
dente em exercício no órgão, renunciou ao cargo contra a proibição da entrada 
de representantes dos movimentos sociais na sessão. Dos 18 membros da Co-
missão, apenas 12 permaneceram na sessão. 

18 Ver Néri (2013).
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“Pastor polêmico presidirá Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara”.19 

“Deputados recorrem ao plenário contra Feliciano”.20 

“Deputado critica Feliciano e manifestante sobe em mesa”.21

“Deputado pastor Marco Feliciano é alvo de ‘malhação do Judas’ 

em Brasília”.22

“Protestos contra Marco Feliciano chegam a Berlim”.23 

“Manifestante é detido, e Feliciano transfere reunião para outro 

plenário”.24 

As manifestações de repúdio à eleição de Feliciano foram res-

pondidas por pastores e políticos que compartilham de suas ideias 

e posições. Assim, durante a Convenção Geral das Assembleias de 

Deus no Brasil, realizada em Brasília, no mês de abril de 2013, uma 

moção de apoio a Feliciano foi aprovada por unanimidade pelos re-

presentantes da principal igreja pentecostal do país. Feliciano ca-

pitalizou esse apoio em seu favor e foi à mídia para agradecer aos 

pastores. Usando a linguagem religiosa para afirmar sua posição 

política, ele diz que “nunca houve uma comissão com tanta oração. 

Os pastores estão orando pela minha vida e pela comissão. Vence-

remos esta batalha”. (BRESCIANI, 2013)

No mesmo mês, no Congresso Anual do Ministério Internacional 

da Restauração (MIR), reunido em Porto Seguro, Bahia, milhares de 

evangélicos ovacionaram o deputado, que foi recebido com o coro 

uníssono de: “Feliciano, me representa”. Essa palavra de ordem 

soou como uma resposta dos evangélicos aos manifestantes con-

19 Ver Pastor... (2013).

20 Ver Coelho e Haubert (2013).

21 Ver Deputado... (2013a).

22 Ver Deputado... (2013b).

23 Ver Neher (2013).

24 Ver Passarinho e Costa (2013).
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trários à eleição de Feliciano, os quais se expressavam em seus pro-

testos com a frase: “Feliciano não nos representa”. Com o intuito de 

acirrar o conflito e demarcar a dois campos de disputas em relação 

aos direitos humanos, o pastor respondeu aos seus apoiadores por 

meio de uma performance, na qual, em lágrimas, afirmou, diante 

das câmaras de televisão, que “Não vai ser fácil, mas nós vamos ga-

nhar esta guerra”. (LOPES, 2013)

Entre os líderes religiosos evangélicos, o apoio do pastor Silas 

Malafaia, figura polêmica de oposição ao Partido dos Trabalhado-

res que tem se manifestado nos últimos pleitos eleitorais, recebeu 

grande destaque na nova cena política que se armou em torno da 

eleição de Feliciano. Essa eleição foi interpretada por Malafaia e pe-

las lideranças pentecostais de um modo geral como um momento 

de visibilidade política favorável à bancada evangélica no Congres-

so. Em tom sarcástico, Malafaia afirmou em reportagem da Folha de 

São Paulo (BARROS NETO, 2013): 

Se o Feliciano tiver menos de 400 mil votos na próxima eleição, 

eu estou mudando de nome. [...] Quero agradecer ao movimento 

gay. Quanto mais tempo perderem com o Feliciano, maior será a 

bancada evangélica em 2014. 

No entanto, como afirmamos anteriormente, não foi apenas entre 

os pastores evangélicos que Feliciano recebeu apoio. Representantes 

das forças repressivas de direita e defensores do regime militar e da 

violência policial se pronunciaram a favor de Feliciano. Nesse senti-

do, o polêmico deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, suplente 

da CDHM, disse sentir-se como um “irmão” do pastor. 

Como capitão do Exército, sou um soldado do Feliciano. A agenda 

antes era outra, de uma minoria que não tinha nada a ver. Hoje, 

representamos as verdadeiras minorias. Acredito no Feliciano, 

de coração. Até parece que ele é meu irmão de muito tempo. Não 

sinto mais aquele cheiro esquisito que tinha aqui dentro e aquele 
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peso nas costas. Aqui, era uma comissão que era voltada contra 

os interesses humanos, contra os interesses das crianças e contra 

os interesses da família. Agora, essa comissão está no caminho 

certo. Parabéns, Feliciano. (COSTA; PASSARINHO, 2013)

a cena política

A primeira sessão da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 

da Câmara sob o comando de Marco Feliciano tinha em sua pau-

ta a discussão de dois projetos que visavam sustar aos avanços 

que os direitos sexuais haviam alcançado até aquele momento na 

CDHM. O primeiro deles, de autoria do deputado André Zacharow 

do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB-PR), 

retomava a proposta, anteriormente apresentada por Marco Feli-

ciano, de realização de um plebiscito nacional sobre a união legal 

entre pessoas do mesmo sexo. O segundo, elaborado por Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ), propunha descriminalizar a homofobia, ten-

do em vista que diversos pastores têm sido alvo de processos por 

referências depreciativas em relação à homossexualidade em suas 

pregações. (PASSARINHO, 2013)

Nesse sentido, Eduardo Cunha organizou, juntamente com ou-

tros pastores pentecostais, em junho de 2013, a Marcha Cristã, que 

reuniu milhares de pessoas contrárias ao Projeto de Lei 122. Em seu 

blog, Eduardo Cunha apresenta este Projeto de Lei que visa crimi-

nalizar a pregação religiosa de teor homofóbico como contrária à 

família, uma vez que, ao defender os direitos dos homossexuais, se 

apresenta contrária à liberdade de expressão dos religiosos que, por 

razões de fé, baseadas na bíblia, são contra a “união gay estável”. 

(NA CONTRAMÃO..., 2010) Ou seja, para Cunha, esse projeto res-

tringiria a liberdade religiosa na medida em que pastores e padres 

estariam tolhidos em sua pregação nas igrejas e templos. “Estamos 

num momento crucial” – escreveu o pastor – “em que fica pare-
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cendo que ser homossexual é revolucionário e ser heterossexual é 

reacionário”. (NA CONTRAMÃO..., 2010) 

Num sentido propositivo, em junho de 2013, Cunha apresentou 

na Câmara Federal o Projeto de Lei 1672, que propõe o “Dia do or-

gulho heterossexual”, a ser comemorado no terceiro domingo de 

dezembro. (TERCEIRO..., 2013) O texto do Projeto de Lei propõe que 

“sejam resguardados direitos e garantias aos heterossexuais de se 

manifestarem e terem a prerrogativa de se orgulharem de serem 

heterossexuais e não serem discriminados por isso”. (EDUARDO..., 

[201-]) A proposição de uma lei que visa preservar os direitos dos 

heterossexuais vem associada à defesa da família, que é definida a 

partir do ideal do casamento entre homem e mulher, como uma de-

corrência da “lei natural”. Por outro lado, o texto da proposta de lei 

pretende inverter a relação entre esses dois polos, negando o pre-

conceito contra a homossexualidade e apresentando os heterosse-

xuais como vítimas. As reações por parte dos movimentos sociais 

ao encaminhamento dessas discussões na Comissão, no entanto, 

levaram Feliciano a retirar esses dois projetos da pauta da reunião 

da CDHM. (PASSARINHO, 2013)

Os meses seguintes foram marcados por manifestações a favor e 

contra a agenda proposta por Feliciano. Assim, no dia 4 de junho de 

2013, os católicos ocuparam a cena pública da política nacional em 

Brasília e realizaram a 6ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida e 

contra o Aborto. Tratava-se, na verdade, de um apoio não explícito 

ao pastor Feliciano, mas que reforça a outra tese da sua pauta dos 

direitos humanos que é a luta contra a descriminalização do aborto. 

O embate aqui também aconteceu no âmbito do Legislativo como 

uma forma de pressão contra projetos que visam legalizar o aborto 

em algumas situações limites. No caso específico que estamos ana-

lisando aqui, a mobilização dos católicos era a favor da aprovação 

do Projeto de Lei nº 478/2007, conhecido como Estatuto do Nasci-

turo, que reconhece o direito à vida desde a concepção. (MILHA-

RES..., ([201-])
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No dia seguinte, 5 de junho de 2013, foi a vez dos evangélicos se 

concentrarem na frente da Esplanada dos Ministérios para expres-

sarem o seu apoio ao Estatuto do Nascituro e marcarem sua posição 

contrária à união homoafetiva. Segundo a organização do evento, 

dirigidos pelo pastor Silas Malafaia, 70 mil pessoas estiveram pre-

sentes. Na ocasião, a presença do presidente da CDHM no palco foi 

respondida, novamente, com gritos de “Feliciano, me representa!”. 

(PROTESTO-DF..., 2013)

conclusão 

Desde uma perspectiva antropológica, procuramos perceber como 

se dá o uso da religião no âmbito da Comissão de Direitos Humanos 

e Minorias da Câmara, enquanto um recurso político que visa criar 

um ponto de identificação com determinado espectro ideológico 

da sociedade brasileira. E, concomitantemente, refletir acerca do 

modo pelo qual os líderes religiosos lançam mão de performances 

pessoais e institucionais para demarcar posições nas disputas ide-

ológicas não somente na sociedade brasileira como um todo, mas 

também no interior do próprio campo dos direitos humanos. Bus-

camos, assim, acompanhar o processo pelo qual se produz a legiti-

mação e o reconhecimento dos direitos humanos quando diferentes 

agentes sociais trazem para a cena política suas visões de mundo 

e suas ideologias. Nesse sentido, chamamos a atenção para o risco 

político e ético a que os direitos humanos são submetidos no mo-

mento em que o processo democrático se realiza por meio de um 

dos seus principais pilares de sustentação, que são as disputas elei-

torais e os jogos políticos dela decorrentes.25 

25 A perspectiva que trazemos aqui é similar à situação narrada por Marcio Gold-
man no texto “Uma teoria etnográfica da democracia: a política do ponto de 
vista do movimento negro de Ilhéus, Bahia, Brasil” (2000, p. 312): “Há alguns 
anos, por ocasião de um encontro acadêmico, ao tentar explicitar o que poderia 
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Os riscos concernentes aos direitos humanos, quando emergem 

na arena política, têm sido objeto de reflexão comum a diversos 

antropólogos. (ESTEVA, 1995, 1998; NADER, 1999; SOARES, 2001; 

SOUSA, 2001) Luiz Eduardo Soares (2001) e Rosinaldo Sousa (2001), 

por exemplo, apontam para certo impasse entre uma concepção 

substancialista que compreende os direitos humanos como um 

conjunto de valores e princípios universais que resultaram de acor-

dos internacionais entre estados, e uma concepção relativista que 

tende a situá-los em contextos culturais e em processos políticos 

específicos. Gustavo Esteva (1995, 1998) e Laura Nader (1999), nessa 

mesma direção, criticam a pretensão universalista dos direitos hu-

manos e concebem-nos como uma forma de poder ocidental que, 

ao fim e ao cabo, teria um efeito “recolonializador” sobre socieda-

des situadas fora do bloco dos países dominantes. Para tais autores, 

os direitos humanos, enquanto um conjunto de normas internacio-

nais e dispositivos legais, funcionariam como uma espécie de “ca-

valo de troia” moderno, utilizado para recolonizar o mundo a partir 

de ideais ocidentais pretensamente universais.26 

Posicionamento semelhante pode ser observado na crítica de 

Slavoj Žižek, no artigo intitulado “Contra os Direitos Humanos” 

(2010, p. 25), no qual afirma que 

significar o estudo antropológico das eleições, sustentei pretensiosamente que 
o objetivo de um trabalho desse tipo seria, em última instância, a capacidade de 
produzir uma perspectiva sobre nosso próprio sistema político [...]. Pergunta-
ram-me, então, se uma tal posição não seria por demais arriscada já que parecia 
supor ou pregar algum tipo de ‘relativização da democracia’, a qual, segundo 
minha interlocutora, representaria um enorme perigo ético e político”. 

26 Laura Nader (1999) expõe esta contradição dos direitos humanos como va-
lores característicos de determinado contexto ocidental, mas que se quer 
universal, a partir do estranhamento que teríamos caso uma comissão de 
chineses visitasse os Estados Unidos para verificar a liberdade religiosa.  
E, ao mesmo tempo, a falta de estranhamento que temos caso os papéis 
fossem invertidos.
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os Direitos Humanos de vítimas sofredoras do Terceiro Mundo 

efetivamente significam, no discurso dominante, o direito das 

próprias potências do Ocidente de intervir política, econômica, 

cultural e militarmente em países do Terceiro Mundo de sua es-

colha em nome da defesa dos Direitos Humanos. 

Para Žižek o uso dos direitos humanos como instrumento de 

dominação se legitima por meio de um processo que, ao tomá-los 

como valor universal, descontextualiza-os das relações geopolíti-

cas e culturais em que eles são produzidos, o que remete-os para o 

campo de uma moral pré-política de oposição entre o Bem e o Mal.

As posições acima explicitadas, em alguma medida, estão pro-

pondo um abandono da ideia de direitos humanos, a partir da pers-

pectiva de análise proposta por Foucault, centrada na ideia de “go-

vernamentalidade”. Na tentativa de estabelecer um contraponto a 

essa perspectiva, procuramos chamar a atenção para as disputas 

sobre os direitos humanos que se explicitam com a eleição de Marco 

Feliciano, para a importância que essa matriz discursiva tem para 

os movimentos sociais, as minorias étnicas e sexuais e as popula-

ções vulneráveis no país. Ou seja, a crítica à instrumentalização dos 

direitos humanos em termos universais parece não levar em conta 

a força mobilizadora e legitimadora que eles possuem para os mo-

vimentos sociais. Assim, procuramos mostrar que, ao abrir mão da 

presidência da CDHM para a banca evangélica e para os defenso-

res das forças militares e policiais repressivas, a esquerda política 

que chega ao poder pela via democrática abdica dos desejos e das 

expectativas projetadas pelos movimentos sociais sobre direitos 

humanos, cuja concepção e agenda foram forjadas juntamente com 

aqueles que estão no poder hoje. Nesse sentido, consideramos que 

as divergências conceituais e as apropriações indevidas em termos 

religiosos ou da geopolítica global não justificam o abandono dos 

direitos humanos. Mesmo porque, para as minorias sociais, étnicas 

e sexuais não há alternativa aos direitos humanos enquanto campo 

de legitimação de suas lutas. 
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O drama social encenado no espaço público pela eleição de Mar-

co Feliciano explicita a vulnerabilidade dos direitos dessas mino-

rias em termos institucionais no país. As conquistas alcançadas no 

âmbito do Estado, no período democrático, estão longe de se mos-

trarem consolidadas. A resistência que se observa à descriminali-

zação do aborto e ao reconhecimento da união estável entre pessoas 

do mesmo sexo por parte da maioria da população, como procura-

mos mostrar neste texto, é o que leva os religiosos a proporem um 

plebiscito como uma estratégica política que visa colocar um ponto 

final nesta disputa travada no âmbito do Estado. Enfim, esse drama 

social reitera a importância do termo “minorias”, que se agregou ao 

nome da Comissão de Direitos Humanos, mostrando que as causas 

em jogo não se sustentam pela via do voto plebiscitário da maioria, 

nem hipotecadas por razões eleitorais em busca de votos para a re-

produção de um grupo no poder.

Um plebiscito na atual conjuntura política, a nosso juízo, não 

apenas contribuiria para a radicalização das posições contrárias e 

a favor neste debate, como também restringiria o campo dos direi-

tos humanos às questões relativas à moral sexual e familiar. Essas 

posições, no entanto, uma vez dramatizadas na cena pública, criam 

uma divisão dicotômica que, na estratégia dos religiosos, visa apre-

sentar de um lado aqueles que estão de acordo com a “lei natural” e 

a favor da vida, e os “outros” – aqueles que são a favor da legalização 

da união entre pessoas do mesmo sexo e da descriminalização do 

aborto – que são alinhados com criminosos, pervertidos e ateus. 

Nesse jogo dos contrários, os religiosos reafirmam a função social 

da religião como bastião da moralidade dos costumes e da ética a 

favor da vida. Essa radicalização, por sua vez, caminha pari passu 

com um processo que reforça a imagem de “obscenos e imorais” 

daqueles que defendem outras formas de direitos humanos. 

Ao traçar a trajetória histórica da relação entre agentes religio-

sos e a CDHM, procuraremos mostrar como esses atores buscam 
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estabelecer a “lei natural” como um princípio externo ao campo 

dos direitos, retirando da esfera política o seu fundamento e a sua 

autonomia. Essa estratégia, por sua vez, visa sustar o fluxo de de-

mandas e possibilidades que são projetadas no horizonte dos direi-

tos humanos. Assim, se os religiosos, como vimos anteriormente 

(STEIL; TONIOL, 2012), foram atores importantes na luta em defesa 

dos direitos humanos nos períodos da Ditadura Militar e da rede-

mocratização do país, colaborando para a sua diversificação, hoje 

eles buscam estabelecer uma linha divisória no interior do campo 

de disputas do tema. Para isso, eles têm investido na invenção do 

“outro”, que precisa ser salvo e resgatado de sua condição desviante 

e contrária à “lei natural”. Trata-se, enfim, de interromper o mo-

vimento da máquina expansiva dos direitos humanos que funcio-

na por meio da incorporação, refiguração e reinvenção de direitos. 

Essa posição dos religiosos torna-se, em alguma medida, conve-

niente para a racionalidade burocrática do poder que precisa lidar 

com os limites impostos pelo aparato governamental na resposta às 

demandas expressas como direitos humanos. 

A ética fundada sobre a “lei natural” que, na narrativa dos re-

ligiosos, geralmente se apresenta como equivalente à vontade di-

vina, expressa na Revelação, torna-se, assim, o oposto da ética 

fundada sobre o desejo e a esperança que sustenta a legitimidade 

de demandar o que o aparato institucional dos direitos humanos 

promete, mas não é capaz de oferecer em sua plenitude. Essa é uma 

ética que demanda a realização do impossível por meio da insistên-

cia na autonomia e na criatividade humana. Uma ética que acredi-

ta na existência de milagres. Uma “ética do real”, como a definiu 

Žižek, oposta à ética despolitizada que funda a sua existência num 

princípio externo ao campo da política. (ŽIŽEK; DALY, 2004, p. 160)  

A “ética do real”, na perspectiva de Žižek, é aquela que assume ris-

cos radicais e toma decisões no cotidiano sem comprometer o dese-

jo e a esperança de que é possível uma sociedade de plenos direitos. 
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Entre tutela e subjetivação: antropologia do 
direito e animais no Brasil recente

Caetano Kayuna Sordi Basbará Dias 
Bernardo Lewgoy

introdução

A existência de um hiato entre a esfera abstrata dos direitos – como 

construção teórica – e a aplicação dos mesmos por instituições da 

vida social tem sido objeto clássico da antropologia do direito e da 

política, bem como uma constante especulativa da filosofia moral. 

Nesse sentido, o presente artigo visa ilustrar o caráter polissêmico 

– e muitas vezes contraditório – dos direitos animais, para além das 

pretensões de universalidade e unidade programáticas contidas em 

alguns dos seus pressupostos normativos mais radicais. 

Como costuma ocorrer no campo dos direitos humanos (ERIKSEN,  

2001; GOODALE, 2006; WILSON, 1997), há um espaço bastante amplo 

para a contradição entre princípios universais e práticas locais nos 

direitos animais, tanto no que tange à sua apropriação e efetivação 

pelos ordenamentos jurídicos e estatais, quanto no que concerne às 

práticas e percepções do conjunto social em geral. Dessa maneira, se a 

humanidade contida na expressão “direitos humanos” ainda perma-
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nece em disputa, comportando uma série de declinações heteróclitas 

e localmente instanciadas (FASSIN, 2010), nosso intuito é demonstrar 

que a animalidade dos direitos animais não está livre dessas ambigui-

dades e contradições, sobretudo se considerarmos a(s) passagem(s) 

entre teoria e prática envolvida(s) nesta moralidade emergente.

Expor essas contradições também nos auxilia a configurar me-

lhor a abordagem antropológica sobre direitos dos animais em so-

ciedades complexas. Tornou-se um lugar-comum afirmar que o 

surgimento desses direitos representa algum tipo de revolução na 

normatividade ocidental, como se eles significassem algum tipo de 

superação forte de dicotomias modernas como humanidade/ani-

malidade, natureza/cultura, sujeito/objeto. Esse é um argumen-

to bem difundido entre a militância animalista e empregado com 

muita frequência por seus interlocutores acadêmicos, que poderia 

ser formulado da seguinte maneira: a atribuição de direitos aos ani-

mais não humanos nas sociedades modernas pavimenta o caminho 

para uma simetria inédita entre humanos e não humanos, apro-

ximando-as, portanto, do modelo verificado em grupos humanos 

não ocidentais.

Contudo, na esteira do que argumentam alguns etnólogos e etno-

zoólogos contemporâneos (DESCOLA, 1998; DIGARD, 1999, 2009), 

acreditamos que é preciso ter mais prudência frente a afirmações 

desse tipo. Em um artigo sobre relações humano-animais na Ama-

zônia indígena, Descola (1998, p. 25, grifo nosso) afirma que:

Proteger os animais outorgando-lhes direitos – ou impondo 

deveres dos humanos para com eles – é apenas estender a uma 

nova classe de seres os princípios jurídicos que regem as pesso-

as, sem colocar em causa de maneira fundamental a separa-

ção moderna entre natureza e sociedade. 

Em linhas gerais, tendemos a concordar com essa posição. Isso 

porque, dada uma gramática moral dos conflitos sociais há muito 

tempo estabelecida no ocidente moderno (HONNETH, 2003), cre-
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mos que a emergência dos direitos animais não propõe uma novís-

sima gramática moral, mas sim uma derivação desta, o que pode 

ser classificado como um subconjunto específico seu, ou uma am-

pliação do seu escopo em direção a novos entes, isto é, algo como a 

criação da “gaveta” dos animais no grande “armário” dos direitos. 

Posto isso, acreditamos que, antes de enveredarmos por caminhos 

pós-modernos atualmente em voga, talvez fosse mais interessante 

investigar de que forma velhos problemas da normatividade oci-

dental são reconfigurados no presente à luz destes direitos (agora 

também) animais. 

A seguir, analisaremos dois casos distintos: (1) o reconhecimen-

to jurídico de grandes símios como pessoas, a partir do dispositi-

vo de habeas corpus; e (2) a proliferação de políticas públicas para 

animais de companhia em situação de abandono nas grandes cida-

des brasileiras.

a pessoalidade dos mamíferos superiores

Recentemente, causou furor nas redes sociais dedicadas à causa 

animal a notícia de que a Índia havia reconhecido a pessoalidade 

jurídica dos golfinhos, concedendo-os direitos e prerrogativas le-

gais. (COELHO, 2013) Embora se trate de uma notável inovação ju-

rídica, há de se recuperar a existência de dois precedentes jurídicos 

brasileiros: os filhotes de chimpanzé Lili e Megh, objeto de um pe-

dido habeas corpus em 2005, e o chimpanzé adulto Jimmy, notabi-

lizado no zoológico de Niterói pelos seus “dons artísticos”, objeto de 

um pedido similar em 2010. Há casos semelhantes em vários outros 

países, bem registrados pela imprensa internacional.

Como relata Bevilaqua (2011) em sua análise sobre o primei-

ro caso, Lili e Megh foram doadas a um empresário paulista após 

a interdição do zoológico particular de Fortaleza, onde haviam 

nascido. Após o translado dos animais até Ubatuba, no litoral de 



110  |  Cidadania e direitos humanos

São Paulo, fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) constataram uma série de 

irregularidades na documentação e registro dos animais, assim 

como a existência de condições inadequadas de sobrevivência no 

seu novo lar. Os chimpanzés foram então transladados para um 

santuário em Ibiúna (SP), onde o Ibama verificou novas irregulari-

dades. Na iminência de perder a posse sobre os animais, o empre-

sário ingressou, em maio de 2005, com um mandado de segurança 

visando assegurar a propriedade da chimpanzé mais velha (Lili), 

seguido de três outros processos de conteúdo similar (compreen-

dendo também a posse de Megh).

Cumprindo a lógica dos ritos jurídicos, esses processos se des-

dobraram em uma série de recursos que tramitaram de modo rela-

tivamente autônomo nas varas cíveis da Justiça Federal de São Pau-

lo, até sofrerem uma inflexão na segunda instância, que Bevilaqua 

(2011, p. 69-70, grifo do autor) classifica como “profunda”:

Nas etapas anteriores, as chimpanzés figuravam inequivocamen-

te como objeto de uma disputa judicial que parecia comportar tão 

somente dois desfechos: ou bem elas permaneceriam com o em-

presário ou seriam entregues ao Ibama, a quem caberia determi-

nar seu destino posterior. A manifestação da desembargadora faz 

emergir uma terceira alternativa que, como se verá adiante, inci-

de diretamente sobre o próprio estatuto das chimpanzés, até en-

tão indisputado, tanto em termos jurídicos (como coisas) quanto 

no plano ontológico (como seres não humanos). 

Dado que a desembargadora havia decidido que os animais de-

veriam ser “reintroduzidos na natureza” – de modo a deixarem de 

ser “mero adorno para o desfrute/deleite humano” e recuperarem 

seus “padrões naturais” – as advogadas do empresário decidiram 

impetrar um habeas corpus em favor das chimpanzés no Supre-

mo Tribunal de Justiça (STJ), com o propósito, relata Bevilaqua, 
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“de evitar que se consumasse uma decisão cujo efeito, tanto para o 

empresário como para o órgão ambiental, seria a morte das chim-

panzés”. (BEVILAQUA, 2011, p. 70) De acordo com o ordenamento 

jurídico brasileiro, o habeas corpus se fundamenta no artigo 5º da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988, grifo do autor), que em seu in-

ciso 68 dispõe: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém 

sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Per-

cebe-se, com isso, a qualidade da “inflexão profunda” sublinhada 

por Bevilaqua: aquele ente que até então era tratado como “algo”, 

concernente a uma disputa pela sua posse, torna-se “alguém”, um 

indivíduo alegadamente privado de liberdade. 

O mesmo dispositivo jurídico foi empregado por 30 entidades 

protetoras dos animais no caso do chimpanzé Jimmy, no qual bus-

cavam transferi-lo de sua solitária cela no zoológico de Niterói para 

um santuário de primatas do interior de São Paulo. O pedido acabou 

sendo negado pela 2ª Câmara Criminal do TJ-RJ, que acompanhou 

o entendimento do relator do processo, desembargador José Muiños 

Piñero Filho, segundo o qual o dispositivo constitucional do habeas 

corpus não poderia ser aplicado para animais. (JUSTIÇA..., 2011)  

Há de se notar que a apreciação desse magistrado coaduna com a 

interpretação de um notável doutrinador brasileiro sobre a questão:

Todo homem, mas tão-somente o homem, é capaz de direitos 

e obrigações. Não pode ser sujeito de direitos uma coisa, nem 

tampouco um animal irracional. Já houve tempos em que se 

atribuíram direitos aos animais, mesmo sem falar no episódio 

ridículo de Calígula garantindo situações excepcionais a seu 

cavalo, ou, ainda, sem fazer referência ao tirano renascentista 

que obrigava todos os seus concidadãos a saudar com reverên-

cia o seu chapéu. [...] Tais fatos estranhos representam mo-

mentos da evolução jurídica, sendo hoje unânime o consenso  

de que tão-somente o homem é sujeito de direitos. Mas se assim 

é, como se explicam os dispositivos legais que protegem os ani-

mais irracionais e as plantas? (REALE, 2002, p. 230-231)
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Em seu compêndio de introdução ao direito, bastante emprega-

do nos cursos de graduação no Brasil, Miguel Reale defende que a 

proteção de entes não humanos pelo ordenamento jurídico se faz 

num sentido “civilizatório” devido aos “bons sentimentos” que se 

deve nutrir por eles. (REALE, 2002, p. 231) A ancestral clivagem ro-

mano-germânica entre “direito das coisas” e “direito das pessoas” 

permanece, para todos os efeitos, inalterada. Do ponto de vista des-

sa tradição ou “cultura jurídica” (GARAPON; PAPADOPOULOS, 

2008), é extremamente difícil enunciar o direito de algo que não seja 

humano, de modo que introduzir novos entes no mundo do direito, 

em contextos regidos pela tradição romano-germânica, exige al-

gum grau de antropomorfização da coisa visada. Isso se torna claro 

em alguns dos argumentos arrolados pelas advogadas no pedido de 

habeas corpus de Lili e Megh:

A petição sustenta: ‘[…] a vida dos animais, mormente dos 

Chimpanzés, que possuem 99% do DNA Humano, está acima das 

leis, requerendo que seja aplicada a equidade’. Novamente, não 

se argumenta que chimpanzés são humanos (nem mesmo Lili 

e Megh, cujas vidas são indissociáveis da socialidade humana), 

mas que a estreita proximidade entre as duas espécies demanda 

um tratamento jurídico compatível com sua similitude biológi-

ca. Ademais, se o direito (humano) inalienável à vida antecede o 

próprio sistema jurídico, uma vida ‘99% humana’ não pode ser 

excluída desse direito. (BEVILAQUA, 2011, p. 78) 

Em juízo, considerou-se interessante, como argumento, evocar 

o parentesco filogenético entre as espécies, como se essa proximi-

dade biológica entre chimpanzés e humanos fosse suficiente para 

fundamentar juridicamente o pedido de habeas corpus. Assim 

como o relator do caso de Jimmy, o ministro do STJ designado para 

o caso das duas filhotes foi categórico em sua exegese, decidindo 

pela extinção do processo e considerando “incabível a impetra-

ção de habeas corpus em favor de animais”. (BEVILAQUA, 2011,  
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p. 83) Todavia, se o direito brasileiro ainda é refratário à subjetiva-

ção jurídica de grandes primatas, em outros campos da vida social 

as coisas são mais flexíveis, denotando um forte grau de antropo-

morfização desses animais. Conforme Bevilaqua (2011, p. 84):

De acordo com o que foi noticiado pela imprensa na época do 

julgamento no STJ, as duas chimpanzés dormem em camas com 

cobertores e travesseiros e saboreiam cinco refeições diárias com 

cardápio igual ao de seres humanos, preparadas por babás que se 

revezam nos seus cuidados 24 horas por dia. 

Algo similar ocorreu com Jimmy. Ainda que a sua “humani-

dade” jurídica não tenha sido considerada no campo jurídico, sua 

“humanidade” expressiva ou estética fora reconhecida ao menos 

no campo artístico, já que se realizou até mesmo uma exposição de 

suas pinturas numa galeria de Niterói. (JUSTIÇA..., 2011) Quiçá, po-

deríamos falar aqui de campos sociais mais rígidos e mais flexíveis 

em relação à subjetivação dos animais, sendo o campo jurídico nos 

países romano-germânicos um dos mais duros de todos. Baseado 

como está na exegese de normas e princípios cuja ontologia reme-

te a uma profunda cisão entre “coisas” (não-humanos) e “pessoas” 

(humanos), torna-se difícil para esse paradigma lidar com a emer-

gência de uma novidade normativa como os direitos animais.

Em todo caso, essa dificuldade pode ser apenas aparente. Na his-

tória desse mesmo paradigma romano-germânico, percebe-se que, 

durante muito tempo, classes inteiras de seres humanos foram consi-

deradas desprovidas de direitos. No mundo clássico, escravos e bestas 

de trabalho possuíam estatuto jurídico similar, pois enquanto os pri-

meiros eram considerados instrumentum genus vocale, os segundos 

tinham o estatuto de instrumentum genus semi-vocale. (INGOLD, 

2000, p. 73) Mediante isso, cabe perguntar: se um dia já foi possível 

aproximar juridicamente homens e bestas em sentido privativo, não 

seria possível assimilá-los agora em sentido inclusivo? Em outras pa-

lavras, se a humanidade jurídica já foi mais restritiva do que agora 
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(deixando de fora do seu escopo muitos indivíduos biologicamente 

humanos), o que a impediria de ser mais inclusiva do que agora?

Para responder essa pergunta, cumpre refletir sobre que “huma-

nidade” estamos falando quando nos referimos à cultura jurídica 

romano-germânica. Tudo leva a crer que a cultura jurídica anglo-

-saxônica é mais permeável à questão dos animais porque seu ho-

rizonte normativo tem um forte caráter utilitarista e grande parte 

da construção filosófica dos direitos animais se justifica a partir do 

utilitarismo. Ainda que argumentos sobre dignidade dos animais 

remontem à Antiguidade, serão filósofos utilitaristas britânicos dos 

séculos XVIII e XIX, como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que 

desenvolverão de forma mais efetiva a teoria do animal como cen-

tro de interesses. Segundo essa matriz normativa, um ente se torna 

sujeito de direitos por ter a capacidade de sentir dor ou prazer, e 

não por possuir alguma faculdade de reminiscências metafísicas, 

como a racionalidade. Já a cultura jurídica romano-germânica se 

orienta por uma diferença metafísica entre humanos e animais, ou, 

como afirma Ingold (1995), pelo aparecimento da “humanidade” 

como condição, de modo que cabe agora compreender o que essa 

fronteira significa.

direitos animais como direitos tutelares

Seguindo a sugestão de Safatle (2012), poderíamos nos aproximar 

da condição de humanidade apregoada pela tradição continen-

tal – o espelho filosófico do direito jurídico romano-germânico –  

a partir de suas três declinações conceituais: autonomia moral, 

pela qual o sujeito é considerado responsável e imputável pelas suas 

ações; autenticidade pessoal, pela qual o sujeito pode imprimir às 

suas ações e à sua existência um sentido singular, um “estilo”, que 

o torna identificável como indivíduo irrepetível e insubstituível; e, 

por fim, unidade reflexiva, pela qual o sujeito se torna conscien-
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te de si mesmo na constatação imediata de que todas as suas per-

cepções, ações e representações são suas, isto é, fazem parte de um 

mesmo self, durável no tempo e localizado no espaço. 

A tradição filosófica continental erigiu esta “humanidade” como 

superação metafísica da “animalidade”, ou seja, de tudo aquilo de na-

tural e extensional (isto é, não espiritual) que os seres humanos com-

partilhariam com os demais. Para esse paradigma, entre humanos e 

animais se interporia um grande abismo, e não haveria similaridade 

genética ou evolucionária capaz de atravessá-lo. No limite, como vi-

mos no caso da expressibilidade artística do chimpanzé Jimmy, uma 

ou outra declinação dessa humanidade acaba sendo concedida con-

textualmente aos animais, sobretudo as últimas duas: autenticidade 

de estilo – Jimmy é reconhecido como um “pintor” etc. – e unidade 

de consciência – os animais “se recordam” de quem os maltratou etc. 

Contudo, as coisas se complicam quando se trata de autonomia 

moral. Mesmo os abolicionistas da libertação animal não conse-

guem ir tão longe e argumentar que o leão possa “escolher” que não 

vai mais caçar, baseado em algum tipo de imperativo deontológico 

específico.1 Assim sendo, é forçoso reconhecer que há um resíduo 

de “especismo”2 que permanece irrevogável no animalismo, já que, 

mesmo para o militante mais radical, a exceção humana perdura 

de alguma maneira, sob a forma da inimputabilidade dos animais.  

No limite, somente o ser humano é sujeito de deveres. Todos os de-

mais são sujeitos de direitos. A consequência dessa inimputabili-

dade acaba sendo a atualização dos direitos animais em um sentido 

1 Versões radicalíssimas do abolicionismo, como aquela apregoada pelo filóso-
fo britânico David Pearce, defendem até mesmo a extinção tecnologicamente 
mediada da predação entre animais como forma de erradicar o sofrimento da 
face da Terra e operar a “justiça” abolicionista para todos os animais, inclusive 
aqueles predados por outros animais.

2 Conforme Peter Singer (2010, p. 11), um dos popularizadores do conceito, o es-
pecismo refere-se ao “preconceito ou atitude tendenciosa de alguém a favor 
dos interesses de membros da própria espécie, contra outras”.
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cada vez mais tutelar, não muito diferente daquele que já existe so-

bre classes de pessoas consideradas juridicamente incapazes. 

Em sua dissertação de mestrado, Matos (2012) fornece uma sé-

rie de exemplos dessa dinâmica, ligados à implementação de uma 

Secretaria Especial de Direitos Animais (SEDA) na cidade de Porto 

Alegre. Criada em 2011, a secretaria tem como foco o controle repro-

dutivo de animais de companhia (castração), o combate aos maus-

-tratos e o encaminhamento de cães e gatos para guarda e adoção, 

sob o paradigma da “posse responsável”. No contexto desse órgão, 

o animal é constituído como sujeito de direitos a partir de sua vul-

nerabilidade, cabendo ao Estado protegê-lo através de uma série de 

mecanismos governamentais. Em organismos como a SEDA, a in-

clusão do animal no mundo dos direitos se faz através da sua fra-

gilidade existencial, o que não está muito distante da categoria de 

“vítima” como figura jurídico-política por excelência da contem-

poraneidade. (BOLTANSKI, 2004; BRUCKNER, 1997; FASSIN, 2004; 

SARTI, 2011)

De acordo com Sarti (2011, p. 52), essa categoria tem por base a 

“construção prévia de determinados grupos sociais, recortados por 

gênero e idade, como vulneráveis à violência, portanto como víti-

mas potenciais e detentores do direito a uma assistência específica”. 

Pensando numa possível ampliação dessa categoria ao caso dos ani-

mais, poderíamos incluir um recorte de espécie junto a estes arrola-

dos pela autora, o que coloca os animais de companhia (cães e gatos, 

acima de tudo) em um patamar diferenciado em relação aos demais 

bichos. Além disso, Sarti (2011, p. 57) reconhece que o que está em 

jogo na construção social de vítimas é a “tensão, de ordem moral, 

entre a dimensão subjetiva do sofrimento e as (im)possibilidades so-

ciais de sua expressão”. Ora, os animais são incapazes de comunicar 

e simbolizar (em termos proposicionais, ao menos) o sofrimento de 

que são sujeitos, e isso talvez se constitua como caso-limite do co-

rolário segundo o qual “a violência se constitui em avesso da possi-

bilidade de comunicação”. (SARTI, 2011, p. 57) Bem por isso, não é 
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incomum encontrar materiais de divulgação da causa animal estru-

turados em torno da “defesa dos que não têm voz”, ou do imperativo 

político de “dar voz aos que não têm”.

Nesse sentido, a gramática dos direitos se hibridiza com uma 

gramática da piedade. (BOLTANSKI, 2004) O surgimento da SEDA 

em Porto Alegre emerge de um contexto mais amplo de proteção 

animal, constituído por redes voluntárias de adoção e castração de 

animais domésticos. Em sua maioria, essas redes são formadas por 

mulheres de classe média e média alta, com alto grau de escolari-

dade e que possuem uma narrativa moral diferente daquela empre-

gada pela militância mais radical ou abolicionista.3 Enquanto estes 

últimos se orientam a partir de critérios mais afeitos ao racionalis-

mo utilitarista e à ideia de justiça – não raro, de corte revolucioná-

rio, propondo iniciativas de ação direta como o resgate de animais 

de laboratório etc. –, estas primeiras têm uma agenda marcada por 

valores como a empatia e a compaixão, oscilando entre uma ética 

privada do cuidado (PARRY, 2011) e uma militância pública em prol 

do “direito à vida”. (BROSSAT, 2010)4 

Esta nova ortodoxia moral em torno da vida como valor primei-

ro, quando aplicada aos animais, tende a produzir confrontos na 

esfera política. Eleita em 2014 para a Assembleia Legislativa esta-

dual, Regina Becker Fortunati, do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) – então primeira-dama de Porto Alegre e viabilizadora po-

3 O abolicionismo animal prega o fim de todo e qualquer uso humano de animais 
não humanos, seja na indústria alimentar, na produção agropecuária, no entre-
tenimento, esporte ou experimentação científica. Seu corolário é o veganismo: 
prática de consumo que prescinde do uso de produtos de origem animal.

4 “À partir de cette matrice, le motif dynamique du ‘droit à la vie’ sera appelé à 
conquerir toutes sortes déspeaces nouvaux: lénfance, le monde animal. [...] 
Ainsi la Déclaration universalle des droits de lánimal , proclamée le 15 ocobre 
1978 à la Maison de lÚnesco à paris, en son article 1er: ‘Toutes les animaux ont 
des droits égaux à la existence dans le cadre des équilibres biologiques’; en son 
article 7: ‘Tout acte impliquant la morte dún animal et toute décision clondui-
sant à un tel act constituent un crime contra la vie’”. (BROSSAT, 2010, p. 15) 
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lítica da SEDA em 2011 –, tomou como primeira bandeira do seu 

mandato o combate ao sacrifício de animais nas religiões de matriz 

africana, o que a colocou em rota de choque com os seus adeptos e 

representantes institucionais. Com efeito, a polêmica não era nova, 

pois reeditava uma querela já ocorrida no Legislativo gaúcho em 

2003, quando outros parlamentares haviam tentado proscrever os 

sacrifícios rituais pela primeira vez. (ORO, 2005) Naquela ocasião, 

destacara-se a intervenção do deputado Edson Portilho (PT) no 

processo, que conseguira excetuar os rituais africanistas do Código 

Estadual de Proteção aos Animais. 

O projeto apresentado por Regina Becker previa a retirada do 

parágrafo único inserido por Portilho, sob a justificativa de que 

“externação da fé não pode afrontar os direitos alheios”. (RIO 

GRANDE DO SUL, 2015) Entre os argumentos levantados pela de-

putada e seus aliados, destacava-se a recorrente evocação à evo-

lução moral e espiritual da humanidade, o que foi percebido pelos 

adeptos de religiões de matriz africana e seus aliados como um ar-

gumento de coloração racista e colonialista. 

Nas audiências públicas organizadas pela Comissão de Consti-

tuição e Justiça da AL/RS sobre o projeto, era perceptível que duas 

concepções distintas sobre o estatuto do animal, sua morte e sua 

vida, estavam em jogo, baseadas em parâmetros distintos de sacra-

lização. De um lado, os defensores do projeto – majoritariamente 

protetoras – argumentavam que a vida do animal era preciosa e 

inviolável, não podendo ser instrumentalizada para fins rituais. 

De outro, o povo de santo argumentava haver desconhecimento, 

por parte da deputada e seus aliados, do real significado do sacri-

fício no africanismo, bem como do modo com que os animais são 

criados, abatidos e consumidos, “melhor do que em muitos aba-

tedouros e frigoríficos”. (informação verbal)5 

5 Formulação ouvida de representantes das religiões de matriz africana durante 
trabalho de campo.
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De fato, como bem notou Rhoda Wilkie (2010) em sua etnogra-

fia junto aos criadores de gado na Grã-Bretanha, parte expressiva 

dos militantes da causa animal não está diretamente envolvida, e 

tampouco familiarizada com várias das espécies evocadas em seus 

discursos.6 O mesmo salienta Descola (1998, p.23):

Nascida da indignação com os maus-tratos infligidos aos animais 

domésticos e de estimação, em uma época na qual burros e cava-

los de fiacre faziam parte do ambiente cotidiano, atualmente, a 

compaixão nutre-se da crueldade a que estariam expostos seres 

com os quais os amigos dos animais, urbanos em sua maioria, 

não têm nenhuma proximidade física: o gado de corte, pequenos 

e grandes animais de caça, os touros das touradas, as cobaias de 

laboratório e os animais fornecedores de pele, as baleias e as fo-

cas, as espécies selvagens ameaçadas pela caça predatória ou pela 

deterioração de seu habitat etc.

Se a sensibilidade moral com esses animais não provém, na 

maior parte dos casos, de um contato diário, intensivo e prolongado 

com eles, qual seria então sua origem? Uma das hipóteses mais ha-

bituais é a de que se trata de uma projeção, para animais de outros 

contextos, de sentimentos e afetos cultivados em ambientes urba-

nos, com animais de estimação ou pets. Essa é uma hipótese que se 

encontra bastante assentada no senso comum e na obra de alguns 

críticos do animalismo contemporâneo, como Digard (1999, 2009) 

e Bulliet (2005). 

Para este último, a simpatia pela animalidade distante e ideali-

zada teria a ver com o afastamento “pós-doméstico” de situações 

anteriormente “domésticas” e corriqueiras para a maioria das pes-

6 Para a autora, este curioso traço permanece constante mesmo se tomadas em 
conta as diferentes perspectivas existentes no meio animalitário (bem-esta-
rismo, abolicionismo gradual ou pragmático, abolicionismo radical): “[There 
are] diverse and competing viewpoints, but they have a common basis: Most 
of the commentaries are made by non-farming people located outside the in-
dustry”. (WILKIE, 2010, p. 39)
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soas, como a proximidade para com os ciclos de vida, reprodução 

e morte dos animais. Já para Digard (2009), a relação estabelecida 

entre as diversas linhas da causa animal e os próprios bichos seria 

de ordem ficcional, uma vez que se trataria de um “ideal de anima-

lidade” bastante distinto das relações efetivamente travadas com 

eles. Nessa mesma perspectiva, o autor compreende o fenômeno pet 

como uma espécie de dominação afetiva tendente à infantilização, 

o que reforçaria, portanto, a ideia do animal como vítima. 

considerações finais

Para concluir, gostaríamos de retornar à questão da suposta rup-

tura ontológica representada pelos direitos animais. Como bem 

nota Bevilaqua (2011), os chimpanzés cujos casos são levados a juí-

zo, assim como os animais de estimação abandonados e maltrata-

dos acolhidos pela SEDA, são tratados de forma tutelar, porque são 

considerados vulneráveis à ação humana. No entanto, mais do que 

uma política dos afetos, baseada num ideal de integração do pet à 

unidade familiar, a atribuição de direitos aos chimpanzés parece se 

legitimar por uma escala de valor,

cujo ápice é ocupado pelas espécies percebidas como as mais 

próximas do homem em função do seu comportamento, fisiolo-

gia, faculdades cognitivas ou da capacidade que lhes é atribuída 

de sentir emoções. (DESCOLA, 1998, p. 24) 

Nessa escala de valor, prevalecem naturalmente os mamíferos 

superiores, como primatas e golfinhos, destinados a serem protegi-

dos e terem seus direitos reconhecidos devido àquilo que possuem 

em comum conosco (fisiologia, inteligência, sociabilidade, lingua-

gem articulada, entre muitas outras figuras do humano identifi-

cadas nessas espécies privilegiadas). A simples existência de uma 

escala de valor desse tipo já aponta para uma série de objeções pos-
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síveis à ideia de que os direitos animais se constituem como uma 

ruptura ontológica forte em relação ao antropocentrismo, mas pre-

ferimos retornar à questão da vulnerabilidade para demonstrar o 

quanto a tese da ruptura ontológica forte pode estar equivocada.

Como afirma Descola (1998), em cosmologias nos quais os es-

tatutos sociais e ontológicos de humanos e animais são efetiva-

mente simétricos, estes últimos podem ser imputados e punidos 

pelos “delitos” que cometem. Não raro, procedimentos cinegéticos 

malconduzidos podem dar ensejo a vendettas animais, o que faz 

do animal um sujeito simétrico ao ser humano não pelo fato dele 

ser vulnerável como um “incapaz”, mas sim pelo fato dele ser pe-

rigoso como um “inimigo”. (BECHELANY, 2012) Em contraste, a 

efetivação de direitos animais nas sociedades do ocidente moder-

no não parece abrir margem para sanções legais sobre os bichos, 

já que sua entrada no ordenamento jurídico é predominantemente 

tutelar. Trocando em miúdos: há muitos dispositivos de proteção e 

acolhimento para animais que são vítimas de abuso, maus-tratos e 

abandono, mas desconhece-se, no ordenamento jurídico brasilei-

ro, qualquer dispositivo de responsabilização legal de animais que 

se comportam mal. Curiosa e paradoxalmente, o destino de vários 

cães e animais de zoológico que atacam pessoas acaba sendo sacri-

fício puro e simples, de modo que a sua morte imediata é lado ocul-

to da sua desresponsabilização como agente moral. 

Pergunta-se, hoje, se a figura da vítima não acabou por subs-

tituir o cidadão nas disputas políticas atuais. (BRUCKNER, 1997; 

SARTI, 2011) Acreditamos que esta é uma questão importante a ser 

colocada por aqueles que advogam por direitos animais, dado que 

uma parte importante de seus argumentos radica numa gramática 

do sofrimento e no direito à vida como princípio normativo univer-

sal. (BROSSAT, 2010) Assim, por orbitar em torno do animal como 

um vulnerável ou “paciente moral”, não nos parece que o anima-

lismo contemporâneo esteja cruzando um umbral ontológico que, 

a longo prazo, acabaria por aproximar o ocidente de saberes e tra-
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dições não ocidentais, nas quais imperaria a simetria entre uns e 

outros. Ao contrário – e sem qualquer demérito aos militantes da 

causa – o que tudo indica haver aqui é mais um capítulo da con-

vencional construção moderna de sujeitos de direitos, acoplada à 

expansão das responsabilidades do Estado-Providência. 
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Espaço e movimento na socialidade 
Ameríndia: sobre os modos Huni Kuin  
de relacionalidade1 

Cecilia Anne McCallum

“A terra está viva porque os yuxibu vivem nela”.

Agostinho Manduca (Inkamuru)2

introdução

Perguntei “quem é o proprietário?” durante uma das muitas conver-

sas que tive com Pancho, líder dos Huni Kuin do assentamento do 

Recreio, localizado no rio Alto Purus, no estado do Acre, Brasil, onde 

vivi por mais de um ano, entre 1984 e 1985. Nós estávamos falando da 

grande extensão da floresta pouco habitada e sobre os lagos situados 

na jusante da vila. Pancho respondeu que ninguém poderia possuí-

-lo, acrescentando, a título de esclarecimento: “Diusun (Deus) é o 

dono”. Essa observação não cabia bem com o que eu sabia sobre a 

participação Huni Kuin na luta política em prol da proteção das áreas 

1 O texto foi traduzido da sua versão original em inglês por Hildon Carade.

2 Citado por Lagrou (1998, 2007, p. 360).
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indígenas do estado do Acre. Em verdade, Pancho, assim como outros 

líderes, era um articulado defensor dos direitos indígenas em relação 

aos seus territórios, na luta regional contra o processo de coloniza-

ção. As terras de Recreio e dos outros vilarejos circunvizinhos recen-

temente tornaram-se pauta de processos legais quanto à demarcação 

de territórios indígenas sob a jurisdição brasileira. Nos anos 1970 e 

1980, ele desempenhou um papel fundamental no estabelecimento 

do território indígena do Alto Rio Purus, situado na margem sul do 

rio. Logo, o que está por trás do seu comentário sobre a “não posse” 

da floresta e dos lagos em questão? O presente trabalho explora as 

camadas de significados contidos na observação de Pancho.

Na época de nossa conversa, em 1984, o sistema econômico esta-

belecido no Acre, baseado na extração da borracha por meio da re-

tirada da seiva de árvores autóctones, estava em franca decadência. 

A pecuária parecia destinada a substituí-lo. Investidores, especula-

dores e grileiros estavam interessados em áreas acessíveis via estra-

das, de onde eles tentaram expulsar os posseiros, geralmente serin-

gueiros que não tinham nenhum conhecimento sobre seus próprios 

direitos em relação às terras ocupadas. Mesmo quando não sujeitos 

à expulsão violenta, colonos moradores de regiões rurais de difícil 

acesso mal conseguiam sobreviver e, por esse motivo, milhares de-

les estavam migrando em direção às favelas urbanas. Ironicamente, 

nessas circunstâncias, os povos indígenas da região foram capazes 

de ocupar e consolidar seu domínio sobre grandes extensões terri-

toriais – tal como a área indígena Alto Purus (doravante AIAP), com 

relativo sucesso. (AQUINO, 1977; AQUINO; IGLESIAS, [199-], 1999; 

BAKX, 1986) Eu sabia que restava apenas um assentamento Cariú 

(termo corrente no Acre para “não indígena”), composto por dois 

irmãos e suas respectivas famílias, a residir na foz do rio Chandless, 

situado à jusante dentro da extremidade do AIAP. Conforme o rela-

to de um dos irmãos, a partida futura deles estava condicionada ao 

recebimento de uma indenização por parte da Fundação Nacional 
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do Índio (FUNAI). Todos os demais colonos haviam se retirado do 

local, a despeito do não oferecimento de compensações financeiras.

Entretanto, alguns Cariú vizinhos à AIAP na margem norte do 

rio se recusaram a respeitar os limites territoriais recém-criados. 

Pancho relatou, com um ar de satisfação, como ele e seus parentes 

haviam expulsado um grupo de pescadores, que foram flagrados 

apanhando uma grande quantidade de peixes de uma lagoa mar-

ginal. Contou: “Se eles apenas tivessem retirado a quantia sufi-

ciente para uma refeição, não teria havido problema algum. Mas 

eles planejavam comercializar o peixe”. Em seguida, ele acres-

centou: “essa terra é nossa e os peixes são nossos também”. Em 

uma entrevista realizada e editada por Aquino e Iglesias e publica-

da em um jornal de Rio Branco em 2006, Pancho descreveu esses 

eventos como parte da sua bem-sucedida contribuição para segu-

rar o AIAP, na seção intitulada “Tirando os brancos”: 

Na Fronteira tinha seringalista. Era o Alves Silva. Era o patrão. 

Ele ficava criticando, brigava com nós, dizia: ‘O governo não 

vai apoiar vocês, ele não gosta de índio, vai matar vocês todos, 

saiam daí’. Assim dizia. Mas nós dizia: ‘índio tem direito sim, 

nós somos donos da terra’. Ele fazia medo pra nós. Teve um dia 

que nós reunimos e mandamos chamar ele. Ele correu, tinha 

medo da Funai. Aí, nós vencemos. 

Perto de Cana Recreio morava um seringueiro chamado Chico 

Tibúrcio, esse já morreu. Ele queria brigar comigo por terra, 

mas ele não tinha direito. Eu disse: ‘Eu tenho direito. Dentro 

da nossa reserva, você não pode brigar com índio. Se você me 

matar, vai sofrer. Se eu te matar, vou pra cidade comer pão, 

porque a lei diz que índio não pode ser preso’. Ele ficou com 

medo, acertou que saia. Mas tive que indenizar tudo pra ele 

sair. Na época foram quinze mil cruzeiros. Paguei trabalhan-

do pra ele, cortando seringa pra ele. Paguei tudo. Dei metade e 

compadre Jose Luis deu outra. 
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Tinha também Teodoro e Manoel Meireles, que moravam no 

Ipiranga, na boca do Chandless. Não eram seringalistas, só 

moravam lá. Esses enganavam índio. Os índios trabalhavam 

pra eles a troco de cachaça, de álcool. Quando ganhamos a ter-

ra, a Funai indenizou eles. Acabou o problema. 

Outros brancos moravam do outro lado do rio Purus. Vinham 

de lá pra cortar seringa. Estragavam nossas seringueiras, 

derrubavam nossas madeiras pra fazer canoa. Pegavam nosso 

peixe. Por isso, briguei muito nesse tempo. Trouxe 60 índios e 

quebramos todas as canoas que estavam dentro do lago. Então 

falei: ‘Se vier, nos amarra no pé de taxi. Bate em nós pra ver se 

é homem!’. Ficaram revoltados com a gente. Eu falei: ‘Vai dar 

parte para ver quem tem mesmo direito!’. Não mexeram mais. 

Ficamos tranquilos no Cana Recreio, juntamos 480 pessoas. 

Como nós lutamos e os brancos saíram, nós chamamos a aldeia 

de Santa Vitória. Agora nós chamamos Novo Repouso. Depois, 

com o tempo, formamos todas as aldeias: Moema, Novo Lugar, 

Nova Aliança, Morada Nova e Nari. Fronteira e Cana Recreio 

são mais antigas. Hoje, são muitas aldeias novas. Era preciso 

nos dividir pra segurar nossa terra. 

Antes o branco invadia nossa terra, entrava em nossos lagos, 

pegava nosso peixe, botava canoa no lago para mariscar. Onde 

estou morando hoje, branco vem mariscar. Eu deixo, é vizinho, 

é pra criar filho deles, não é pra ramo de vida, pra vender. Hoje 

não, é só pro rancho, é pra almoçar, jantar. Assim eu dou. Mas 

pra ramo de vida e proibido, nos não deixamos. Se deixar, aca-

ba tudo, ficamos sem nada. E o que vamos comer? Nós temos 

peixe pra comer, criar nossos filhos, netos. O pirarucu é nosso. 

Não temos criação de gado pra comer. Nosso mercado é peixe e 

caca. (KAXINAWÁ, 2006)

Então, em que sentido, para um Huni Kuin, um território tanto 

pode ser propriedade exclusiva de um grupo social como também 

algo a ser excluído da categoria de coisas ou pessoas que podem ter 
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um proprietário humano (ibu)? Contextualizadas historicamente, as 

razões para se reivindicar a titularidade de um “território” em con-

traposição aos interesses dos colonos Cariú (os Nawa na língua Huni 

Kuin) e dos invasores predatórios são claras o bastante. Mas o que 

há nas afirmações feitas por Pancho sobre ser Diusun o único apto a 

possuir toda a extensão de florestas, lagos e cursos d’água, extensão 

essa referida na língua portuguesa como sendo um “território”?

Há mais em jogo do que uma troca de “discursos” por parte do 

meu interlocutor. Claro, os povos indígenas podem se expressar em 

línguas nacionais, ao adotar estrategicamente distintos discursos 

forjados dentro de estruturas de poder não indígenas, bem como 

lidar criativamente com processos históricos que são produtos de 

regimes europeus de verdade. Esta empresa é muito séria e a com-

preensão de Pancho sobre a língua portuguesa e a legislação bra-

sileira é evidente no extrato citado acima, que, mesmo sendo uma 

versão editada pelos antropólogos que o entrevistaram, em muito 

parece fiel à própria maneira de Pancho se expressar. Embora al-

fabetizado, ele não possuía mais que poucos anos de escolarização; 

porém, ele habilmente utilizava vocábulos tomados de empréstimo 

do Português, bem como reinventava ideias importadas como parte 

das suas atividades políticas hodiernas. (MCCALLUM, 1990, 1996a) 

Ao lidar com os não Huni Kuin, ele poderia falar dos “direitos” e 

do regime de “propriedade”, nos marcos da lei, contudo, engajan-

do esses discursos no que ele entendia ser os seus próprios termos. 

Desde a sua morte, o engajamento Huni Kuin nos discursos e epis-

temologias nacionais tem se intensificado. Na última década, o nú-

mero de estudantes indígenas que buscam se tornar especialistas 

em diferentes domínios do saber e da aprendizagem euroamericana 

(tais como a linguística, o direito ou a medicina) tem aumentado 

significantemente. Pode-se mesmo dizer que as gerações atuais dos 

Huni Kuin já não fazem mais um uso pragmático ou estratégico de 

idiomas nacionais e de estilos de conhecimento; estão, isto sim, 
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imersos em um contexto fenomenológico que torna os processos 

ontogenéticos numa espécie de engajamento poliontológico.

Neste capítulo, não me concentrarei nesses usos pragmáticos e 

criativos de discursos provindos de outras tradições ontológicas 

pelos líderes indígenas, para explorar a aparente contradição das 

reivindicações em torno da propriedade da terra. Pelo contrário, 

adotarei uma perspectiva analítica que enfoca a vida cotidiana, 

destacando, pois, a relação Huni Kuin com o mundo circundante 

(incluindo os espaços definidos pelo termo ‘território’). O argu-

mento que eu proponho é o seguinte: as atividades hodiernas dos 

Huni Kuin comuns constituem a “posse” da terra como algo con-

tingente; por sua vez, essa qualidade contingente é um efeito da 

dependência dessa posse nas práticas de seres humanos vivos – ou 

seja, dos Huni Kuin – enquanto interagem com os seus semelhantes 

e com as entidades do mundo ao seu redor. Os processos pelos quais 

o gênero, a pessoa e a socialidade vivida são criados informam a 

maneira em que a terra-com-dono é constituída, e isso porque os 

modos específicos de relacionalidade (relatedness) tanto englo-

bam quanto emergem desse engajamento sempre mutável entre, 

por um lado, as expressões e formas diversas de terra e, por outro, 

as pessoas (humanas e não humanas). Assim, as pessoas, os cor-

pos e a terra estão mutuamente imbricados; as conexões entre eles 

são internalizadas e mutáveis.3 O produto geral desses processos, 

na forma de sedimentações ao longo prazo dos efeitos corporais e 

materiais dessas imbricações, é uma relação coletiva que pode ser 

utilmente justaposta com as relações pressupostas pelo conceito 

euroamericano de “território”. Porém, eles não se traduzem plena-

mente como tal.

No Brasil, o regime ontológico hegemônico, no âmbito da esfe-

ra jurídica, trata a terra como algo objetivo, fixo e externo aos seres 

3 Esse argumento e a etnografia que o subsidia estará em acordo como a etno-
grafia Ye’kuana em Andrade (2010). Ver também Coelho de Souza (2009) sobre 
os Kisêdje.
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humanos – uma coisa que pode ser alienável, em se tratando de uma 

propriedade privada, ou inalienável, como no caso das áreas indíge-

nas. Estes dois conjuntos de relacionamento entre humanos e espa-

ços objetificados não servem para expressar os tipos de relações que a 

experiência Huni Kuin conceitualiza em suas atividades cotidianas. 

Em suma, o conceito brasileiro de território violenta as premissas so-

bre as quais a prática Huni Kuin se assenta. Postulo, portanto, a título 

de hipótese, que quando Pancho afirmou ser “Deus” o único pro-

prietário da terra, ele tinha em mente o que “é evidente” para todos 

os Huni Kuin: o entendimento de que o ambiente terrestre, para a sua 

própria existência, está imbricado com e dependente das atividades 

que fundamentam a socialidade vivida. (BLOCH, 1992) É essa a pro-

posta sustentada no corpo deste artigo.4

Isso exige, como um passo preliminar, que deva ser dado a de-

vida importância a um aspecto central do modo de pensar e fazer 

Huni Kuin, o que, na mirada filosófica, pode ser denominado de 

fenomenologia. Do ponto de vista da vida cotidiana Huni Kuin, a 

relacionalidade é criada por meio do engajamento com o mundo fe-

nomenal – ou seja, com objetos e seres que, para os Huni Kuin, são 

concomitantemente materiais e imateriais, visíveis e invisíveis, nos 

quais a forma e a aparência dependem da condição corporal (cons-

ciente, inconsciente) do observador. A natureza constantemente 

4 Uma palavra de cautela: o enfoque nos processos cotidianos que constituem 
o território como algo contingente não elimina a necessidade de se conside-
rar modos paralelos de relacionamento com a terra, tais como o uso de um 
discurso profundamente enraizado no regime ontológico hegemônico, no 
contexto das relações interétnicas, uma vez que as questões referentes à 
posse da terra no Brasil são determinadas nos termos do referido discurso.  
No momento em que escrevi a primeira versão deste artigo, em 2013, o gover-
no brasileiro estava empenhado em minar os direitos indígenas à terra, muito 
embora esses direitos tenham sido consagrados pela Constituição de 1988. 
Ademais, em nome do progresso e do desenvolvimento, apoios têm sido da-
dos àqueles que procuram abolir instituições e garantias que, originalmente, 
deveriam proteger os povos indígenas. Há uma literatura ampla sobre esses 
processos coloniais no Brasil.
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emergente da relacionalidade é tomada como uma característica 

central da vida cotidiana. De fato, a necessidade de fabricá-la mo-

tiva o trabalho a ser feito a cada dia, e nisso os Huni Kuin não são 

diferentes dos outros povos amazônicos. Muito tem sido publicado 

recentemente sobre a qualidade mutável do parentesco na Amazô-

nia indígena. Normalmente, os analistas se aproximam desse fenô-

meno através do enfoque nos aspectos corporais e interpessoais a 

ele correlacionados, seguindo o caminho estabelecido pelos estu-

dos clássicos de parentesco, feminismo e outras críticas, e na rica e 

crescente literatura etnográfica sobre os povos amazônicos e outras 

populações ameríndias. Sem dúvida, o corpo, ou as rupturas e as 

conexões ente os corpos, é um importante ponto de partida quan-

do se procura compreender os diversos modos de relacionamento.  

O investimento recente nas perspectivas fornecidas pelos estudos 

do “novo parentesco” (CARSTEN, 2004) contribuiu para esse de-

senvolvimento e levou a uma “amazonização” de conceitos e mo-

delos retirados da literatura melanésia, tais como a fractalidade e a 

noção do “divíduo”.5 (LUCIANI, 2001; VILAÇA, 2011; VIVEIROS DE 

CASTRO, 2002, 2009) Essas novas abordagens têm sido associadas 

à “virada ontológica” no âmago da teoria antropológica. (COSTA; 

FAUSTO, 2010) Frequentemente, na rica e florescente literatura 

produzida no Brasil, cujo rumo analítico em muito se deve ao tra-

balho de Lévi-Strauss, especialmente às suas publicações mais tar-

dias, as ideias contribuintes à virada ontológica são retrabalhadas à 

luz de um sofisticado interrogatório da etnografia.

Nesses estudos, a preocupação com a forma (as estruturas di-

nâmicas conceituais a dirigir a fabricação da relacionalidade) pode 

ser apresentada como que suplantando uma ênfase equivocada na 

“substância”, suposto ponto de partida dos projetos analíticos con-

5 Ver também McCallum (2013) para esta discussão. 
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correntes.6 O problema é que a noção de substância utilizada pro-

vém da tradição analítica euroamericana, repleta de conotações 

subsidiárias de um Cartesianismo mal aplicado, oferecendo uma 

leitura demasiada simplista do entendimento indígena sobre os as-

pectos materiais da constituição da socialidade. Não é minha inten-

ção discutir abordagens teóricas distintas ou julgar os seus méritos 

ou falhas. No entanto, é preciso notar que a preocupação para com 

a investigação da ontologia indígena, a partir de uma perspectiva 

pós-kantiana, tem levado a uma grande ênfase nas formas lógicas 

de constituição da relacionalidade em nível ontológico, ao ponto de 

tratá-lo como que distanciado da práxis indígena e da compreensão 

da materialidade. A rejeição às abordagens alegadamente “subs-

tantivistas”, em favor das “ontológicas”, levou a uma negligência 

quanto ao papel central desempenhado pela fenomenologia indíge-

na no tocante à constituição prática da relacionalidade.7 Entretan-

to, a epistemologia indígena insiste em proclamar que os sentidos 

constituem e dão a conhecer a realidade vivida como um processo 

corporal integrado. (KENSINGER, 1995; LAGROU, 1998, 2007; MC-

CALLUM, 1996b; VIVEIROS DE CASTRO, 1996, 1998) Este insight 

anteriormente estabelecido corre o risco de se perder no meio do 

caminho, caso a trilha ontológica seja seguida com um excesso de 

entusiasmo e de maneira acrítica, deixando de lado o ponto de vista 

da fenomenologia indígena. 

6 Para uma discussão crítica em torno do debate sobre as chamadas abordagens 
substantivistas nos estudos de socialidade na Amazônia, ver McCallum (2013).

7 Por vezes, os estudos que devotam a atenção para a fabricação de corpos e ob-
jetos materiais, para além dos aspectos ontológicos formais, são acusados de 
importar uma visão deveras europeia nesta cena. Por isso, é importante deixar 
claro que a expressão “fenomenologia indígena”, na medida em que conecta 
e compara as abordagens indígenas com a fenomenologia enquanto parte da 
filosofia europeia e da teoria antropológica de cunho existencialista, destina-se 
a aludir às particularidades da prática e do pensamento amazônico.
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fazer lugares

De modo a apreciar a fenomenologia Huni Kuin, pode-se começar 

pelo ambiente por eles habitado e os conceitos relacionados a isso. 

Veremos que esses conceitos dizem respeito às experiências vividas 

nos distintos ambientes habitados e explorados por eles. Na região do 

Brasil atravessada pelo rio Purus, a floresta se espalha sobre a terra de 

barro ondulante, envolve lagos e mananciais, e adapta-se aos pânta-

nos e extensões de solo arenoso ou argila fértil. O terreno é plano e 

sem montanhas ou declives significativos para canalizar e direcionar 

o fluxo dos rios, de forma que esses cursos de água se enrolam e se 

curvam sobre si mesmos sem parar à medida que lentamente encon-

tram o seu caminho em direção ao rio Solimões. A formação geoló-

gica dessa vasta região do alto Purus é praticamente desprovida de 

rochas; logo, as estações do ano e a presença de chuvas torrenciais ou 

de sol escaldante determinam o estado do solo, seja lama, seja poeira, 

endurecido ou pantanoso. A vegetação rasteira é densa, dificultando 

o avanço sobre a floresta (que é denominado ni em Huni Kuin). Vista 

de cima, a copa das árvores se espalha para além do horizonte numa 

expansão horizontal ininterrupta. Mas para os Huni Kuin de forma 

alguma isso significa estar reclinado. Pelo contrário, estende-se para 

cima, em direção ao céu, e essa verticalidade é uma qualidade que a 

palavra ni expressa. Ni significa “em pé” ou “andar”, em sua forma 

verbal. Então, em vez de nos referirmos a uma horizontalidade pas-

siva, falemos da infinidade de árvores que parecem capturar a essên-

cia de algo verticalmente móvel e personificado. E, de fato, há mui-

to que é antropomórfico e agentativo em árvores e outras plantas, 

algumas das quais são classificadas como yuxin (pessoas/espíritos/

duplos). As maiores árvores são yuxibu (poderosos espíritos mons-

tros) e também habitações para yuxin. Elas fornecem conexões com 

os níveis superiores do cosmos habitado pelos mortos e outros espí-

ritos benevolentes. Normalmente, os yuxibu são os invisíveis, mas 
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imensamente poderosos ibu ou guardiães de ni e de muitos dos seus 

habitantes não humanos.

Não há um termo Huni Kuin capaz de traduzir adequadamente a 

noção de “terra” ou “território”. Ambos os termos, tanto na língua 

portuguesa, quanto na inglesa, evocam a qualidade de algo eterno, 

estacionário, uma fixidez que contrasta com a transitoriedade da 

vida biológica que a Terra impassível suporta. Em Huni Kuin mai 

significa “terra”, “solo” e “barro”; contudo, esse termo não é utili-

zado para se referir a extensões de propriedade de terra. Diferentes 

lugares têm distintos tipos de mai – o tipo de mai encontrado em 

um roçado de terreno alto (bai kuin), por exemplo, difere daque-

le característico de uma área cultivada ribeirinha. Apesar de uma 

mae (aldeia) adquirir uma áurea de permanência após alguns anos 

de habitação, a forma verbal desse termo significa “mudar de casa”. 

Aldeias não são propriedades dos líderes masculinos e femininos 

(xanen ibu e ainbu xanen ibu, respectivamente), embora eles se-

jam responsáveis pela organização e manutenção do espaço. As ca-

sas, bem como os roçados de terreno alto ou ribeirinhos, possuem 

um dono individual ou ibu, um termo que pode ser glossado como 

“proprietário”, ainda que implique um “cuidador”, um sujeito res-

ponsável por criar os corpos das plantas produzidas ou das habita-

ções. A noção de bai ressoa com o conceito de criação; assim, ba- é 

uma forma verbal que significa tanto “procriar” quanto “cozinhar”. 

(MCCALLUM, 2001) Somente as pessoas casadas são ibu de jardins e 

casas. (Os celibatários colaboram com os casados, ajudando-os nos 

processos criativos). As pessoas podem se tornar ibu através de um 

processo de reconhecimento por parte dos aldeões (algo acordado 

em reuniões) e do envolvimento físico no trabalho na terra. As ibu 

controlam a apropriação da colheita de um jardim ou a disposição do 

espaço das casas. Tais direitos decorrem da organização do trabalho 

e, ao longo prazo, expiram, uma vez que o jardim se exaure ou a casa 

caia em ruínas. Doravante, os espaços voltam a ser floresta. Assim, 

mesmo que a terra firme que suporta as casas e as plantas cultivadas 
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sejam um tipo de “propriedade”– ou seja, elas têm um ibu que tanto 

as criou quanto as cuida –, há um senso de fugacidade na relação 

de propriedade das pessoas em relação ao espaço. De fato, em 1994, 

a maior parte dos 150 moradores de Recreio da AIAP havia saído e 

se estabelecido em novas aldeias na mesma área indígena. Em re-

sumo, pode-se dizer que os espaços Huni Kuin habitados no plano 

terrestre do cosmos são, ao contrário daqueles habitados por Nawa 

e feitos de tijolo e argamassa, definidos por suas transitoriedade e 

maleabilidade.

É impossível pensar na terra sem referência ao ni – a floresta 

em pé – e sem remeter aos espaços aquáticos que, por assim di-

zer, quebram a dominação monótona da infinitude de árvores so-

bre a paisagem. Lagos são lugares ameaçadores, ricos não somen-

te em peixes, mas também em jacarés, alguns dos quais atingem 

proporções monstruosas. Como as maiores árvores da floresta e as 

gigantes anacondas ocasionalmente encontradas à beira da água, 

esses enormes animais são seres espirituais conhecidos como yu-

xibu ou então sua prole. Eles são o ibu dos reinos aquosos que habi-

tam e vivem nas profundezas dos lagos, ou nas piscinas profundas 

ao longo do curso de um rio, que ameaçam tragar os passageiros 

de canoas viradas ou os nadadores descuidados. (LAGROU, 2007,  

p. 213-215) Eles representam a ameaça constante de descida verti-

cal ao submundo, um lugar de água corrente no qual os habitantes 

marinhos enxergam a si mesmos como humanos e como afins em 

potencial dos Huni Kuin. Mas se os lagos e os turbilhões ameaçam 

o irreversível curso vertical e a passagem da vida para a morte, os 

cursos de água que cortam a floresta permitem a transitoriedade 

reversível. Rios e córregos facilitam tanto a separação entre dis-

tintos espaços humanos e Nawa (estrangeiros e inimigos) escul-

pidos entre grupamentos de árvores verticalizadas, como também 

garantem a renovação das conexões entre os seres humanos vivos. 

Eles são caminhos líquidos ao lado ou por meio dos quais as pessoas 

podem caminhar, bem como podem transitar com barcos ou ca-
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noas a remo ou embarcações motorizadas (quando a gasolina está 

disponível). Rios são simplesmente referidos como jene (líquido); 

são, pois, caracterizados pelo fluxo constante de água, os quais são 

tratados pelos Huni Kuin nos termos de uma analogia com os seus 

poderes de conectividade. Assim, o termo para correnteza de um 

rio – bai – é o mesmo para caminho (bem como para jardim). Em 

suma, os rios são os meios – como também são as metáforas – de 

movimento e conexão. 

fazer caminhos

Exceto em referência à correnteza do rio, o termo bai expressa os 

traços ou efeitos que os corpos ativos deixam sobre a terra. Fazer uma 

roça ou bai requer um trabalho extenso, coletivo e individual, envol-

vendo a colaboração macho-fêmea, para transformar a floresta em 

trechos de plantas e árvores cultivados. O processo também toma a 

forma de uma transferência de posse dos frutos da terra, dos espíritos 

para os humanos. As entidades originais responsáveis pelas árvores 

e plantas, os ni yuxin ou os yuxibu, no caso de todas as grandes ár-

vores que devem ser abatidas, devem ser separadas dos corpos das 

plantas e árvores. Os homens responsáveis por destruí-las tornam-

-se ibu dos espaços por ele queimados, mas a pessoa a quem a posse 

da bai é atribuída é a mulher que lavra a terra, aquela que dedicará 

vários anos de sua vida ao seu cultivo. Na medida em que os corpos 

das plantas crescem e se fortalecem, o seu status como ibu ganha 

força. Dessa forma, a transformação do ni em bai kuin causa uma 

transferência de relações entre os dois tipos de pessoas, os Huni Kuin 

e os yuxin (os Huni Kuin descrevem yuxin como “gente”, “pessoa”), 

e os corpos que são criados nos espaços conhecidos como bai. Assim, 

dizer que uma pessoa é dono de um roçado significa afirmar que ela 

é a criadora dos seres vivos ali produzidos, assim como os pais são os 

genitores dos seus filhos. Em outras palavras, yuxin e seres humanos 
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não são ibu (donos, cuidadores) da terra, mas sim ibu dos produtos 

das plantas e árvores. 

Um homem começa a estabelecer suas trilhas de caça ao lado de 

córregos ou através de sendas deixadas por antas, forçando seu ca-

minho através da floresta. (KENSINGER, 1995, p. 13)8 Com o passar 

do tempo, os caçadores e seus companheiros ocasionais limpam 

essas trilhas de quaisquer obstáculos, ampliando-as, construindo 

cabanas de caça perto de grandes árvores frutíferas, cortando tron-

cos para fazer pontes sobre os córregos, retirando as tiras de cascas 

de árvore para fabricar cordas para o carregamento de caça, e assim 

por diante, de modo que essas atividades físicas definem as trilhas e 

as alteram. A rota do seringueiro também deve sua existência con-

tinuada e redefinição às suas ações ao longo do tempo. Da mesma 

forma, o corpo de um homem é em si continuamente alterado e for-

mado por suas experiências ao longo desses caminhos e do trânsi-

to pela floresta. Sua visão, audição, olfato e tato lhe permitem agir 

de tal forma que geram efeitos sobre a floresta circundante, mas, já 

que esses sentidos estejam enraizados em diferentes partes do cor-

po, como os olhos, ouvidos e mãos, essas partes são alteradas por 

suas experiências. Em particular, de acordo com os informantes de 

Kensinger, ele adquire o saber da pele e as habilidades e os conhe-

cimentos da mão através da interação com a miríade de seres, plan-

tas e árvores encontradas durante o processo de construção destes 

caminhos. 

A caça bem-sucedida requer um conhecimento considerável... 

das características comportamentais dos animais caçados com 

base na observação. Este... é ‘o conhecimento da pele’, bichi una, 

8 Kensinger (e mais tarde Deshayes, 1986) estudou a caça Huni Kuin e as relações 
entre caçadores, a floresta e os seus seres na região de Curanja nas décadas de 
1960 e 1970. As características geológicas e ambientais dos territórios de caça 
são, sem dúvida, distintos em alguns aspectos significativos daqueles da área 
Purus, na fronteira do território brasileiro, uma questão que exige maiores es-
clarecimentos. Entretanto, não há grandes discrepâncias entre as informações 
por mim coletadas e as que esses autores levantaram.
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como é todo o conhecimento do mundo natural. Quando per-

guntei porque isto não era o ‘conhecimento do olho’... eles me 

disseram que este era o conhecimento sobre o espírito do cor-

po da selva, yudabake yushin. (KENSINGER, 1995, p. 239-240,  

tradução nossa)9 

A ideia de que os caçadores são o ibu dessas trilhas e do território 

em torno delas expressa a noção de que quando uma pessoa pro-

duz um efeito material cumulativo sobre matéria tanto animada, 

quanto inanimada, ele ou ela está em um processo de constituição 

de uma relação ibu – uma relação assimétrica que possui, conco-

mitantemente, aspectos de posse e de parentesco. Isso replica de 

algumas maneiras o relacionamento entre yuxibu, os que são os in-

visíveis ibu dos dois planos do cosmos que são acessados e por onde 

trafegam os humanos (isto é, os planos em estado material ordiná-

rio) – os cursos de água, os lagos e a floresta. Os Yuxibu também 

são os guardiães do um terceiro plano cosmológico, os céus, cujos 

habitantes aviários os seres humanos costumam caçar. 

A predação é, sobretudo, um modo masculino de interação com os 

seres dessas três zonas. Quando os homens Huni Kuin de diferentes 

aldeias na AIAP criaram um novo tipo de caminho, no final de 1980, 

uma trilha a cortar a floresta, de modo a demarcar as fronteiras do 

território indígena, eles viveram essa experiência como uma gran-

de expedição de caça. Resolvi perguntar a alguns dos participantes 

sobre suas experiências. Em vez de falarem sobre o árduo trabalho 

que, sem dúvida, estava envolvido em toda empresa, eles entusiasti-

camente mencionaram os diferentes tipos de caça vistos e predados 

durante as semanas e meses do processo de demarcação. Da mesma 

forma, nos desenhos por mim coletados em 1985, feitos por homens 

9 No original: “Successful hunting requires considerable knowledge of the beha-
vioural characteristics of the animals hunted based on observation. This... is 
‘skin knowledge’ bichi una, as is all knowledge of the natural world. When I 
questioned why it was not ‘eye knowledge’... they told me that it was knowle-
dge about the jungle’s body spirit, yudabake yushin”.
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Huni Kuin para ilustrar a demarcação do território do rio Jordão, as 

figuras sempre se referiam aos animais de caça e de consumo, e nun-

ca à equipe do trabalho ou à demarcação em si mesma.

A caça sempre envolve a destruição e a transformação dos cor-

pos que estão atrelados a seus construtores e criadores (seus ibu).10 

Matar significa se engajar em uma relação com os ibu originais, 

engajamento mediado através desses corpos que são convertidos 

em carne para o consumo e então reapropriados. Assim, a caça 

e a matança não acontecem em um espaço neutro. A floresta não 

é uma parte da “natureza”, mas sim um espaço relacional criado 

e povoado por uma multiplicidade de seres, muitos dos quais os 

Huni Kuin julgam ser “pessoas”. Na medida em que os humanos 

alteram o meio ambiente, criando trilhas e abrindo clareiras, in-

vestem num certo grau de apropriação desses lugares, bem como 

na possibilidade de transformação, revelação ou expulsão desses 

seres, como se estivessem deslocando os ibu originais, juntamen-

te com os seres para os quais exerciam responsabilidade, através 

de atos que tornam mais nítidas as distinções e distâncias entre os 

domínios de posse visíveis e invisíveis.

Em suma, está claro que existe uma relação de constituição mú-

tua entre os caminhos e os corpos humanos em contextos, como 

a caça, a construção de casas e aldeias e a horticultura. As trilhas 

(bai) que cruzam a floresta são forjadas e mantidas por corpos hu-

manos, enquanto eles cuidam de sua rotina de trabalho: homens e 

mulheres que vêm e vão, aos roçados, às expedições de pesca e de 

caça ou (no passado) para a coleta do barro utilizado na cerâmica.  

A bai ou correnteza dos rios, por outro lado, não deve sua existência 

à ação humana. Essas vias terrestres ou aquáticas facilitam as cone-

xões e desconexões entre seres humanos e não humanos de forma 

10 O abatimento e caça afetam os donos espirituais invisíveis, yuxibu, mas tam-
bém, de um ponto de vista perspectivista, os pais (ibu) das criaturas mortas. 
Sobre o perspectivismo ameríndio, ver Viveiros de Castro (1996, 2002), Luciani 
(2001) e Lima (2005). 
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horizontal, no primeiro caso, e vertical, no último. Ambos são roti-

neiramente utilizados por pessoas para forjar conexões com outros 

seres humanos, em visitas que conectam dois lugares e, portanto, 

dois corpos de parentes. Ao visitar outros assentamentos, Huni 

Kuin podem referir aos parentes que pretendem ver com a expressão 

nukun yuraki. A natureza corporal da relacionalidade é capturada 

nesta frase que se refere aos parentes homens e mulheres, em um 

sentido coletivo, significando literalmente “nosso corpo”.11

Ao visitar outros e comer a comida que estes criaram, seja ve-

getal ou de carne e peixe, forja-se elos sociais ao mesmo tempo que 

cria-se corpos. Para os Huni Kuin, o ato de preparar e servir ali-

mentos (ou se recusar a fazê-lo) constitui a socialidade como inte-

gral ao corpo-mente. A comida, uma vez ingerida, modifica e for-

talece o corpo e aciona a memória. McCallum (1997) descreve como 

as mulheres que consomem as refeições sempre irão se lembrar de 

como foram alimentadas −“feitos comer” (pima) − por uma deter-

minada anfitriã. Ao voltar para casa, com cestos preenchidos com 

presentes de comida crua, elas serão capazes de dizer o que elas co-

meram, em que casa, e por quem foram servidas.

No entanto, nenhuma mulher é perfeita, generosa − uma ainbu 

kuin (mulher real) – o tempo todo. Assim, há trocas que amea-

çam negar certas conexões, e também há atos que os reconstituem. 

Ambos são fundamentais para os modos Huni Kuin de relacionali-

dade. Fazer os “outros” comerem pode ser considerado uma forma 

de modulação do fluxo de analogia (como Roy Wagner diria), isso 

porque as tigelas e pratos colocados diante dos visitantes falam de 

um certo grau de conexão que é possível ou intencionado.12 Eles 

contêm declarações sobre as capacidades da anfitriã e os seus de-

sejos em relação ao seu relacionamento com os convidados. Eles 

também falam de suas relações passadas e futuras para com os es-

11 Ver McCallum (1997) para uma discussão da constituição de relcionalidade 
através da prática de visitas semiformais.

12 Sobre relatedness como um fluxo de analogia, ver Wagner (1977).
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paços de produção, quais sejam, o jardim, a floresta e os rios ou 

córregos. Mesmo a refeição mais pobre contribui para a criação 

de uma relação. E ao ser consumido, o ciclo é momentaneamente 

completo. Mas assim que as visitas partem, os próximos eventos no 

fluxo de conexão já estão habilitados, ativados, por assim dizer, de 

forma incorporada. Os corpos cumulativos das mulheres visitas e 

das anfitriãs contêm as capacidades e motivações necessárias para 

a sua (re)criação futura.13

conclusão

Esse capítulo explorou as práticas Kaxinauá que constituem a so-

cialidade ao mesmo passo em se constituem como Pessoas Reais 

(Huni Kuin). Mostrou que tal autopoiese coletiva ocorre em con-

figurações específicas de tempo e espaço, e que está enraizada em 

uma teoria da pessoa, ao mesmo tempo ontológica, epistemológica 

e fenomenológica. As práticas materiais criam as pessoas humanas 

e não humanas, bem como os contextos em que habitam dentro e 

entre os diferentes níveis do cosmos. O eixo central dos processos 

envolvidos é o forjamento de relações ibu, isto é, relações metoními-

cas de apropriação, posse ou guarda. O trabalho físico e a predação 

geram produtos que são as extensões dos “fabricantes” e as pessoas 

que processam e transformam os produtos, ou seja, são extensões 

dos ibu. As ligações entre o produto e o produtor também se esten-

dem, em forma atenuada e temporária, para os lugares onde eles são 

produzidos ou extraídos, espaços que às vezes são traduzidos para 

os conceitos de “território” ou “terra”. Assim, os Huni Kuin consti-

tuem a relacionalidade dentro da história, em um processo baseado 

em seu próprio estilo da fenomenologia, que informa as relações so-

ciocosmológicas ao longo do espectro pleno que vai desde a predação 

13 Sobre o corpo cumulativo, ver McCallum (2013).
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à procriação. Em vez de derivar a relacionalidade e a energia criativa 

humana, em primeira instância, ou primordialmente, de ontologia, 

neste capítulo descrevi como uma forma indígena de fenomenologia 

é subjacente às relações de propriedade. Por trás desse argumento 

está o reconhecimento da centralidade da pessoa para a constituição 

de relacionalidade, algo que foi demonstrado décadas atrás no que 

diz respeito aos povos Amazônicos. (SEEGER; DAMATTA; VIVEIROS 

DE CASTRO, 1987) No entanto, o presente trabalho salienta algo pou-

co reconhecido na literatura, por aceitar que a noção Huni Kuin da 

humanidade está intrinsecamente ligada a uma visão da pessoalida-

de como cumulativa (cumulative personhood). (MCCALLUM, 2013) 

Neste capítulo, mostrei que a capacidade, o conhecimento e o valor 

moral são tratados fenomenologicamente como emergindo e afetan-

do as propriedades que são materialmente incorporadas na pessoa 

ao longo do tempo e extrapoladas no pensamento intencional e na 

ação prática. Essas emoções e ações são ao mesmo tempo epistemo-

lógicas e corporais. E, em sendo eventos corporais, eles ligam a pes-

soa ao tempo e ao espaço da sua própria constituição. Neste capítulo, 

eu sugeri que esse potencial humano proposital e experencialmente 

formado retorna à floresta por meio da ação corporal intencional, e 

desse fluxo emerge o mundo como criação humana − casas, vilas, 

jardins, caminhos, trilhas de caça, dentre outros espaços. Esses es-

paços podem ser “possuídos” temporariamente na medida em que a 

ação humana continua incessantemente por constituí-los, uma vez 

que a atividade para − por exemplo, através da morte do dono − um 

processo inverso começa segundo o qual a posse recai novamente no 

mundo invisível dos yuxin e yuxibu. Alguns dos yuxin do falecido 

podem passar um período nesses espaços antes que a memória seja 

alienada e os vestígios do investimento criativo passado do indivíduo 

– que fora seu ibu – retrocedam.

Portanto, “território” para os Huni Kuin, a partir desse ponto de 

vista, não é fixo e imutável, mas algo que depende da sempre cres-

cente e transformadora copresença de Huni Kuin vivos engajados 
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na vida cotidiana produtiva. Mesmo que eles obtenham o domí-

nio, por assim dizer, de recursos produtivos e espaços específicos, 

por meio do engajamento nas relações com outros seres humanos 

e outros tipos de corpos e de “pessoas”, esse domínio só pode ser 

temporário na medida em que ele não prescinde de continuados es-

forços físicos e de presença corporal efetiva. Por essa razão, pode-se 

dizer que, no longo prazo, os verdadeiros donos da floresta, do céu e 

do rio são os seres invisíveis desencarnados que o conceito de Diu-

sun evoca. Como Agostinho disse, na epígrafe deste ensaio, a terra 

está viva por causa do yuxibu que nele vive.
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Representações e formas de apropriação 
simbólica e econômica do patrimônio 
material da cidade de Cachoeira/BA

Ana Paula Comin de Carvalho

introdução

Esse texto resulta de uma investigação cujo tema foi a relação dos su-

jeitos com o patrimônio na cidade, mais especificamente o conjunto 

de edificações e espaços da urbe definidos enquanto tais pelo Estado. 

Para fins deste ensaio, refletiremos sobre as representações sociais1 

1 Tomamos aqui, assim como o faz a socióloga Maria Stela Grossi Porto (2006), 
o conceito de representações sociais enquanto blocos de sentido articulados 
sintonizados ou em oposição e em competição com outros blocos de sentido, 
compondo uma rede ou teia de significado. As crenças e os valores são o con-
teúdo por excelência das representações sociais, sendo que ambos são apre-
endidos e analisados em sua condição de princípios orientadores da conduta, 
nos moldes da perspectiva weberiana. Ainda que as representações sociais 
advenham da experiência individual, elas são condicionadas pela inserção so-
cial dos sujeitos que as produzem, expressando visões de mundo que buscam 
explicar e dar sentido aos fenômenos dos quais se ocupam e simultaneamente 
participam da constituição desses mesmos fenômenos. São máximas orienta-
doras de conduta e existe uma conexão de sentido entre os fenômenos e suas 
representações sociais. Elas são passíveis de distinções, em função dos múlti-
plos pertencimentos socioeconômicos e culturais nos quais os indivíduos e os 
grupos se inserem.
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dos diferentes indivíduos, grupos e instituições em relação ao que 

seja esse patrimônio e a interação entre essas concepções.

Atualmente, observamos o surgimento de diversas pesquisas 

no âmbito da Antropologia sobre o patrimônio. O tema tornou-se 

campo para os antropólogos no sentido mais amplo da tradição da 

disciplina. Nesse fluxo, insere-se o estudo no qual está baseado esse 

artigo, na medida em que ele procurou compreender a interação da 

população local, dos turistas, dos agentes estatais e dos especia-

listas na temática do patrimônio com o sítio urbano tombado do 

município de Cachoeira, no estado da Bahia, localizado na micror-

região de Santo Antônio de Jesus.

A opção por desenvolver um trabalho dessa natureza se justi-

ficava tanto do ponto de vista empírico, quanto teórico. Os estu-

dos sobre o tema existentes no âmbito das Ciências Sociais, e mais 

especificamente da Antropologia, sobre a realidade regional, res-

tringem-se às capitais, tais como Salvador e Recife. (LEITE, 2005; 

MOTTA, 2000) Embora tenham transcorrido quase 40 anos do 

tombamento de Cachoeira pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan) nenhuma investigação científica desse 

tipo foi desenvolvida até então. 

Além disso, a instauração do Centro de Artes, Humanidades e 

Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), com 

os cursos de Ciências Sociais, Museologia e História, dentre outros, 

na sede do município e num prédio restaurado, gerou a expecta-

tiva, tanto por parte da comunidade local, quanto por parte dos 

estudantes, de que sejam realizados trabalhos sobre a realidade so-

cioeconômica e cultural da região. Desse modo, a execução desta 

pesquisa inseriu-se num contexto mais amplo de relação da UFRB 

com o seu entorno, almejando subsidiar uma reflexão sobre as po-

líticas patrimoniais em curso e as formas de diálogo entre o Estado 

e os cidadãos.   

Os estudos acadêmicos produzidos em âmbito nacional geral-

mente não articulam empírica e teoricamente todos os aspectos que 
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foram propostos nessa investigação. As pesquisas ora focam os pro-

cessos de enobrecimento de sítios urbanos tombados (LEITE, 2005), 

ora tentam captar a percepção dos moradores de imóveis tomba-

dos sobre essa política de preservação e os conflitos daí advindos  

(TAMASO, 1998), ora voltam-se para os discursos e narrativas subja-

centes à formulação das políticas patrimoniais. (GONÇALVES, 1996) 

Antes, contudo, de abordarmos essas questões à luz dos dados cole-

tados, acreditamos ser necessário trazer ao leitor algumas informa-

ções sobre o universo empírico.

contexto de pesquisa: cachoeira – cidade heroica  
e monumento nacional

Situada às margens do Rio Paraguaçu, a cidade dista aproximada-

mente 120 km de Salvador. Conforme dados do site do IBGE, no ano 

de 2010 a população do município era estimada em 32.035 habitan-

tes. Sua área territorial compreende 398 km². Além do perímetro ur-

bano, o município conta com outros 18 distritos ou povoados.

A Capela de Nossa Senhora do Rosário (na atualidade Nossa Se-

nhora da Ajuda) foi uma das primeiras construções edificadas em 

Cachoeira, em volta da qual começaram a surgir as habitações dos 

colonizadores. Nas décadas iniciais de 1600, as famílias Adorno e 

Rodrigues, descendentes de Diogo Álvares Correa (O Caramuru), 

obtiveram concessões de terras na região, onde instalaram enge-

nhos de açúcar e alambiques e procuraram atrair novos moradores 

para o povoado que já se constituíra em torno da capela. Como era 

o último ponto, por via fluvial, que dava acesso ao Sertão, o lugar 

ficou conhecido como Porto da Cachoeira. Em 1674 foi criada a Fre-

guesia de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira e, mais 

tarde, em 1693, ela foi elevada à condição de Vila. (SANTOS, 2010)

Foi no século XVIII que a maior parte das edificações civis e 

religiosas de influência barroca foi construída no sítio urbano do 

município, visto ter sido um dos períodos de maior prosperidade 
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econômica da localidade graças ao cultivo da cana-de-açúcar no 

Vale do Paraguaçu e do Iguape e à abertura de estradas para a região 

de Minas e do gado. 

Cachoeira protagonizou um movimento de oposição ao domínio 

Português em junho de 1822, contribuindo para o processo de inde-

pendência do Brasil e da Bahia. A localidade foi sede do governo da 

Província da Bahia em 1822 e 1837, durante a Sabinada, sendo eleva-

da nessa última ocasião à condição de cidade e recebendo o título de 

Heroica.2

Em 1839, inicia-se a navegação regular a vapor ligando Cachoei-

ra a Salvador através do Rio Paraguaçu. Esse rio é o segundo maior 

do estado, constituindo-se na principal via de acesso para o sertão. 

Por suas águas eram transportados todos os produtos agrícolas da 

região: fumo, açúcar, farinha, milho, amendoim, feijão e legumes. 

Em 1885 foi construída a ponte sobre o Rio Paraguaçu, ligando Ca-

choeira à cidade vizinha, São Félix, por conta da Companhia Ingle-

sa, concessionária da estrada de ferro.

Em fins do século XIX e começo do século XX, com a superpo-

sição de uma rede de estradas de rodagem aos antigos caminhos e 

ferrovias, com o agravamento da crise nas lavouras do fumo e de 

cana-de-açúcar, com o crescimento populacional da cidade de Sal-

vador e a elevação dos seus padrões de vida que exigiam um abaste-

cimento mais numeroso incentivando o desenvolvimento de novas 

regiões de produção alimentar, a cidade entra em declínio e o porto 

deixa de ser visitado por navios. (SANTOS, 1998)

Nesse período, ocorre o fechamento de várias fábricas e casas 

comerciais, e o turismo passou a ser uma das alternativas econô-

micas para a localidade. Cachoeira é considerada como uma das 

cidades baianas que mais teria preservado sua identidade cultural 

2 Devido à participação da cidade nos processos de autonomização do estado 
e do país, desde 25 de junho de 2008 Cachoeira torna-se sede do governo 
estadual e capital baiana. 
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e histórica ao longo dos anos, o que a tornaria um dos principais 

roteiros turísticos históricos do estado.3 

Em 13 de janeiro de 1971, o então presidente da república, Emílio 

G. Médici, decretou a cidade de Cachoeira, sua área urbana e lugares 

históricos adjacentes, Monumento Nacional, devido à necessidade 

urgente de assegurar proteção especial ao acervo arquitetônico e 

natural do município e ao seu papel nas lutas pela independência 

da Pátria em 1822. 

Uma correspondência interna do Iphan, de 1 de julho de 1971, 

torna claro que o tombamento do município se deu em virtude do 

decreto presidencial, sem que existisse nenhum processo em cur-

so na instituição a ser avaliado pelo Conselho Consultivo. Justifi-

ca-se o tombamento por tratar-se de conjunto urbano de maior 

valor arquitetônico e paisagístico e que se achava bastante íntegro. 

Em 17 de setembro de 1971, a prefeitura municipal foi informada 

pelo Iphan do decreto presidencial e do tombamento. 

A delimitação da área tombada seria realizada posteriormente 

por meio do Plano Diretor Regional. No entanto, até hoje inexiste tal 

definição. Na década de 1990, a fim de instruir um processo judicial 

na Quarta Vara da Justiça Federal, o Iphan remeteu uma certidão do 

tombamento e um croqui turístico, arrolando 42 edificações (so-

brados e casas coloniais, igrejas e capelas) de Cachoeira, localizadas 

no perímetro urbano, em especial no denominado centro histórico.  

No croqui fornecido pela Secretaria de Turismo do município aos vi-

sitantes são arrolados 16 pontos abrangendo igrejas, casarões e praças 

localizados no núcleo citadino. Tais dados evidenciam a imprecisão do 

3 Cachoeira recebe turistas diariamente, oriundos de outros municípios baianos 
(Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, entre outros) e estados do Brasil (Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul), bem como de outros países (França, Inglaterra, Áustria, Itália, 
Holanda, Espanha, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Colômbia). No geral, são 
grupos pequenos, de duas a oito pessoas de cada procedência. As escolas dos 
municípios próximos também realizam excursões frequentes ao município.
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tombamento e as concepções dos diferentes órgãos públicos (Iphan, 

Prefeitura Municipal) sobre esse tombamento e sua abrangência.4

As casas, igrejas e prédios históricos desse município remontam 

ao Brasil Império e estão situadas numa área de vale, com a presença 

de elevações íngremes que dificultam o crescimento urbano hori-

zontal. As áreas já ocupadas não podem ser alteradas em virtude do 

tombamento. Diante do declínio econômico da localidade, muitas 

edificações foram abandonadas pelos seus proprietários e ao longo 

dos anos foram reduzidas a ruínas. Desde 2002, parte significativa 

desses prédios começou a ser restaurada através do Programa Mo-

numenta, do Ministério da Cultura.5 Outrossim, em decorrência da 

4 Principais edificações de Cachoeira, segundo Santos (2010): 1) Igreja da Nossa 
Senhora da Ajuda – construída entre os anos de 1595 e 1606, sendo reformada 
nos anos de 1663 e 1687, inicialmente devotada à Nossa Senhora do Rosário, 
uma das primeiras edificações da cidade. Todos os anos, no segundo domingo 
de novembro, é realizada a Festa D’Ajuda no largo em frente à igreja; 2) Igreja 
Matriz Nossa Senhora do Rosário – construída entre os anos de 1693 e 1754, 
está sendo reformada através do programa Monumenta; 3) Conjunto do Carmo 
– formado pela Igreja da Ordem IIIª do Carmo (1778), Convento (1688) que hoje 
funciona como Pousada e Igreja de Nossa Senhora do Carmo (1734); 4) Igreja da 
Santa Casa de Misericórdia – construída entre 1734 e 1736, anexa ao Hospital 
da cidade.; 5) Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Monte – construída em 
1795, na elevação próxima à Estação Ferroviária; 6) Casa de Câmara e Cadeia − 
construída entre 1698 e 1712; 7) Sobrado a Praça da Aclamação nº 4 – construído 
em 1723, restaurado, abriga o escritório regional do Iphan; 8) Sobrado a Rua Ana 
Neri, nº 7 − casa natal de Ana Justina Ferreira Neri; 9) Sobrado na Rua 13 de Maio, 
nº 13 – casa que hospedou o Imperador Dom Pedro II; 10) Rua 25 de junho – Pra-
ça dos Arcos e da Aclamação; 11) Praça Dr. Milton – onde localiza-se o Chafariz 
Imperial; 12) Praça Maciel – local da feira e do Mercado Público. 

5 O Monumenta é um programa estratégico do Ministério da Cultura. Ele atua 
em cidades históricas protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan). Sua proposta é de agir de forma integrada em cada 
um desses locais, promovendo obras de restauração e recuperação dos bens 
tombados e edificações localizadas nas áreas de projeto; além de atividades 
de capacitação de mão de obra especializada em restauro, formação de agen-
tes locais de cultura e turismo, promoção de atividades econômicas e pro-
gramas educativos. O Monumenta, que conta com financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o apoio da Unesco, procura garan-
tir condições de sustentabilidade do Patrimônio. O objetivo a ser alcançado é 
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instalação da UFRB em Cachoeira, a partir de 2007, vários imóveis 

residenciais e comerciais foram reformados e/ou ampliados e no-

vas edificações foram construídas a fim de atender às demandas da 

própria instituição universitária, assim como de estudantes e pro-

fessores por moradia e serviços. Dada a complexidade desse con-

texto social, optamos por realizar um estudo de cunho qualitativo 

cujas peculiaridades serão tratadas no próximo tópico. 

metodologia da pesquisa

A fim de conhecer as representações sociais da população local, dos 

turistas, dos agentes estatais, dos especialistas, entre outros, em re-

lação aos imóveis que constituem o sítio urbano tombado de Cacho-

eira/BA e como se dava a interação entre essas diversas concepções, 

desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, por meio de um estudo de 

caso. (COTANDA et al., 2008) Desse modo, almejou-se proceder com 

uma abordagem total do fenômeno social em questão que foi anali-

sado intensivamente através da reunião de numerosas e detalhadas 

informações sobre ele. O estudo envolveu o estabelecimento de um 

processo de negociação, aceitação e empatia durante o trabalho de 

campo, uma vez que a maioria dos contatos foi estabelecida durante 

o processo de pesquisa. 

a geração de recursos para o equilíbrio financeiro das atividades desenvolvi-
das e que mantenham conservados os imóveis da área do projeto. Com isso, 
facilita a manutenção das características originais dos bens, sem que sejam 
necessários futuros aportes de recursos públicos. Uma das estratégias para 
atingir essa meta é estabelecer novos usos para os imóveis e monumentos 
recuperados. O Monumenta é implementado nas cidades a partir da assinatura 
de convênios firmados entre o Ministério da Cultura, prefeituras e/ou estados, 
mediante os quais se estabelecem as atribuições de cada uma das partes, os 
valores a serem repassados e os prazos de execução das obras. Para acom-
panhar e conduzir as ações do Programa são formadas equipes compostas 
por técnicos do município ou do estado em conjunto com o Iphan. As equipes 
compõem a Unidade Executora de Projeto (UEP) que recebe orientações da 
Unidade Central de Gerenciamento, com sede no Ministério da Cultura.
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Os nove pesquisadores envolvidos no projeto eram alunos da gra-

duação.6 Oito deles do 5º e 6º semestre do curso de Museologia e um 

do 2º semestre do curso de História. Eles, em sua maioria oriundos 

de outras cidades baianas, tiveram que se familiarizar com o campo, 

conhecendo a dinâmica e os códigos locais, a fim de lograr sucesso 

na busca de compreensão da realidade estudada e de definição de 

quais as informações eram imprescindíveis, quais pessoas deveriam 

ser entrevistadas ou tomadas como informantes, dentre outras es-

colhas que foram feitas no decorrer da investigação.

Sob minha orientação, os estudantes realizaram pesquisa docu-

mental e bibliográfica, mapearam possíveis informantes, aplicaram 

questionários, realizaram entrevistas e observações sistemáticas. 

Além dessas atividades, eles participavam de reuniões semanais ou 

quinzenais sobre o andamento da investigação, nas quais puderam 

refletir sobre as dificuldades e potencialidades do trabalho de cam-

po e o significado das informações coletadas. O desenvolvimento 

da pesquisa configurou-se em um grande desafio na medida em 

que foi executado por pesquisadores iniciantes de outras áreas de 

conhecimento. Eles precisaram simultaneamente relativizar suas 

próprias concepções – ultrapassando o discurso do senso comum 

que dizia que os cachoeiranos não sabiam valorizar e cuidar do seu 

patrimônio − e se apropriar dos conhecimentos metodológicos das 

Ciências Sociais para a obtenção dos dados. Esses últimos serão 

apresentados a seguir de forma articulada com a discussão antro-

pológica contemporânea sobre o tema do patrimônio.

6 Elilian Gonçalves Aragão, Claudete da Silva Lima, Carine da Conceição Santos, 
Meire Lívia dos Santos de França, Margarida Batista da Silva, Antonio Lopes, 
Manoela Machado, Geisa Araujo, Edson Souza.
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patrimônio histórico, familiar, privado ou mercadoria? 
conflitos, estratégias e impasses das políticas patrimoniais

No período entre dezembro de 2010 e março de 2011 foram entrevis-

tadas 33 pessoas, entre moradores, recentes e antigos (19), comer-

ciários e comerciantes locais (10) e turistas (4). Embora pequeno, o 

número de inquiridos mostrou-se bastante diversificado tanto em 

termos etários (16 a 84 anos) quanto ocupacionais (estudantes uni-

versitários, funcionários públicos, empresários, comerciários e co-

merciantes). Os moradores recentes eram, em geral, estudantes 

universitários atraídos pela instalação do Centro de Artes, Huma-

nidade e Letras (CAHL/UFRB) em Cachoeira, enquanto os mais an-

tigos desempenhavam atividades profissionais nos órgãos públicos 

e no comércio local. Os três meses que antecederam e sucederam a 

aplicação dos questionários foram utilizados para o levantamento de 

fontes documentais e bibliográficas, observações e conversas com 

moradores, agentes estatais, especialistas, turistas, dentre outros.

Os relatos dos bolsistas sobre suas tentativas infrutíferas de con-

tato com os técnicos do Iphan indicavam a dificuldade enfrentada 

pela população local em obter informações dos órgãos competen-

tes sobre o processo de tombamento da cidade, o acesso às linhas 

de financiamento para o restauro das edificações e os procedimen-

tos a serem adotados no caso de reforma dos imóveis. Ocorre que 

por tratar-se de um escritório avançado, o técnico responsável, 

no caso um arquiteto, comparece sazonalmente ao município com 

atividades previamente programadas, obstaculizando a realização 

de uma entrevista com este. Tentamos estabelecer contato telefô-

nico com ele na sede do Iphan em Salvador, mas não conseguimos 

localizá-lo na instituição.

Situação semelhante ocorreu na busca por informações junto ao 

Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (Ipac). Embora 

tenham conseguido falar com um funcionário da instituição, o que 

foi praticamente impossível no caso do Iphan, ele não forneceu ne-
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nhum tipo de informação sobre o tema do tombamento, sugerindo 

que os alunos procurassem o órgão federal para maiores esclareci-

mentos. Depois de muita insistência, concordou em conceder uma 

entrevista tão sucinta que não permitiu identificar um posiciona-

mento específico.

De acordo com os dados dos questionários, os moradores, co-

merciantes e comerciários da cidade associam a categoria patri-

mônio às ideias de bens, propriedades, edificações e manifestações 

culturais que são transmitidas de uma geração a outra em razão de 

sua antiguidade e historicidade. Quando inquiridos sobre o que eles 

identificam como sendo patrimônio no município, geralmente in-

dicam as edificações localizadas no centro histórico, como igrejas 

e casarões que são utilizados por órgãos públicos como o Iphan e a 

Prefeitura Municipal. As edificações em que residem ou trabalham 

são valorizadas pelo seu uso cotidiano e não são arroladas por eles 

como parte do patrimônio de Cachoeira. 

O antropólogo José Reginaldo Santos Gonçalves (2005), ao ex-

plorar o potencial descritivo e analítico da categoria patrimônio, 

chama a atenção para um fato que foi pouco tratado nas análises 

dos modernos discursos do patrimônio cultural. Em alguns casos, 

certos bens culturais, classificados por uma determinada agência 

do Estado como patrimônio, não encontram respaldo ou reconhe-

cimento junto a setores da população. 

Essas situações evidenciam que um patrimônio não depende 

apenas da vontade e decisão política de um órgão estatal, nem de-

pende exclusivamente de uma ação consciente e deliberada de indi-

víduos ou grupos. Os objetos que compõem um patrimônio, como 

as edificações que compõem um sítio urbano tombado, por exem-

plo, precisam encontrar “ressonância” junto a seu público. Em ou-

tras palavras, eles devem ter o poder de atingir um universo mais 

amplo, para além de suas fronteiras formais, evocando no expecta-

dor as forças culturais complexas e dinâmicas das quais resultam e 

das quais são, nesse contexto, representantes.
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Ainda segundo Gonçalves, a categoria patrimônio apresenta a 

ambiguidade como aspecto definidor de sua própria natureza, ao 

passo que está situada na fronteira entre passado e presente, cos-

mos e sociedade, cultura e indivíduos, história e memória. Desse 

modo, algumas modalidades de patrimônio podem proporcionar 

um diálogo entre essas dimensões, diálogo este realizado existen-

cialmente no corpo e na alma dos seus proprietários.

Seguindo nessa linha de raciocínio, o uso analítico da categoria 

patrimônio propicia que se articulem as concepções antropológicas 

de cultura que enfatizam as relações sociais e simbólicas com aque-

las que privilegiam os objetos materiais e as técnicas. Nesse sentido, 

o material e o imaterial aparecem de modo indistinto nos limites da 

noção de patrimônio cultural.

Outrossim, os objetos fazem parte de um sistema de pensamen-

to, de um sistema simbólico, mas eles existem na medida em que são 

usados por meio de determinadas técnicas corporais em situações 

sociais e existenciais. Os objetos são “bons para pensar” e propor-

cionalmente importantes para se viver a vida cotidiana. Sendo as-

sim, é preciso investigar como, por exemplo, as edificações foram 

construídas, são reformadas e principalmente como foram e são 

utilizadas. É necessário descrever como cada um desses processos 

é mediado pelas “técnicas corporais” que integram esses sistemas.

As relações dos entrevistados com os órgãos responsáveis pela 

preservação do patrimônio são extremamente superficiais. No ge-

ral, eles não procuram essas instituições para fazer reformas ou re-

paros em suas edificações, mas preocupam-se apenas em manter 

as fachadas e as cores das pinturas externas dos prédios para evi-

tar problemas com esses órgãos, tais como processos judiciais. Nos 

casos em que consultam o Iphan, reclamam das restrições impos-

tas pela instituição, pois inviabilizam a expansão do comércio, por 

exemplo.

A partir de observações e conversas informais, também verifi-

camos que tanto moradores quanto comerciantes empregam estra-
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tégias similares para poderem realizar reformas e/ou ampliações 

em seus imóveis ou novas construções em suas propriedades lo-

calizadas no perímetro urbano. Além dos cuidados anteriormen-

te mencionados com a fachada das edificações, existe uma grande 

preocupação em ocultar o material de construção utilizado nesses 

casos, adquirindo pequenas quantidades conforme o andamento da 

obra, armazenando dentro dos imóveis ou em local próximo, mas 

não em frente à residência ou ao estabelecimento. As obras geral-

mente são realizadas aos finais de semana, feriados ou no verão, evi-

tando, desse modo, possíveis fiscalizações do órgão de preservação.  

No caso de novas edificações, os prédios antigos são deliberadamen-

te abandonados, não recebendo nenhum tipo de manutenção além 

da colocação de toras de madeira para segurar as fachadas, ou ta-

pumes para isolamento das áreas nos casos em que elas apresentam 

muitas rachaduras e oferecem risco aos pedestres. Ainda sim, são 

muito comuns os desabamentos naturais ou provocados dessas ruí-

nas nos mesmos períodos em que as obras acontecem.  

Como destaca a antropóloga Izabela Tamaso (2005), o aciona-

mento da categoria patrimônio pode trazer uma série de benefí-

cios. Ele pode propiciar a ligação entre as várias gerações, criar vín-

culos entre os cidadãos por fazer referência aos símbolos que são 

representativos da coletividade ou a bens coletivos que alimentam 

o patriotismo, fomentar o desenvolvimento econômico através da 

atração do turismo cultural ou ainda elevar a autoestima dos por-

tadores ou herdeiros desses legados. Contudo, também pode trazer 

danos a alguns grupos sociais, desencadeando processos de eno-

brecimento nos quais a restauração dos objetos vem acompanhada 

de uma desapropriação dos sujeitos. 

Ainda segundo essa autora, está na razão de ser do patrimônio 

limitar a posse a alguns, enquanto exclui outros. Talvez seja por 

esse motivo que as classes subalternas tendem a não reconhecerem 

com tamanha grandeza o valor dos bens materiais imóveis. Preser-
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var casas antigas traz a ameaça de ter sua vizinhança e seu bair-

ro tomado pelo processo de enobrecimento. De qualquer modo, o 

bem material corre sempre o risco de ser apropriado pelas elites, 

que frequentam com desenvoltura os corredores dos museus, das 

instituições de preservação, dos ministérios e das organizações não 

governamentais.

Em geral, quase nunca os valores atribuídos pelos grupos porta-

dores aos bens culturais correspondem aos valores atribuídos pelas 

instituições oficiais de preservação. Não se trata de uma disputa 

sobre os objetos, mas sobre o que eles significam. Desse modo, o 

conflito é constitutivo das políticas de preservação dos patri-

mônios culturais. Os valores atribuídos ao bem cultural, quando 

entram em disputa, revelam um processo de hierarquização. Um 

deles será selecionado como mais importante e, portanto, mais 

legítimo, outros poderão permanecer como seus opostos comple-

mentares. Na arena de disputa, os outros não poderão ser conside-

rados. (TAMASO, 2005)

O Monumenta é o programa referido por nossos informantes 

quando questionados sobre seus conhecimentos sobre as ações es-

tatais para a preservação do patrimônio da cidade. Inclusive, mui-

tas edificações são vistas por eles como patrimônio, na medida em 

que ostentam as placas desse programa e sofrem reformas financia-

das pelo mesmo. Eles percebem o tombamento do município como 

algo simultaneamente positivo e negativo. Se por um lado refreou a 

demolição de edificações antigas e históricas e potencializou o tu-

rismo, por outro impediu o crescimento do comércio local e o de-

senvolvimento econômico e urbano do município. O tombamento 

de toda a cidade é questionado, defendendo-se que ele deveria se li-

mitar às partes mais antigas de Cachoeira. Contudo, as opiniões dos 

informantes não chegam aos órgãos de preservação, pois, segundo 

eles, não existe diálogo entre as partes. A comunicação só acontece 

quando um conflito entre eles se instaura, conflito este geralmente 
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provocado por interpretações divergentes acerca daquilo que deve 

ser mantido ou modificado nas reformas das edificações. 

Enquanto os especialistas consideram esse patrimônio como 

algo objetificado, que deve ser preservado a qualquer custo, os mo-

radores, comerciários e comerciantes percebem esses espaços como 

parte e extensão de sua vida cotidiana e, por isso mesmo, como algo 

que deve se adaptar às mudanças vivenciadas por suas famílias ou 

empreendimentos comerciais. 

De acordo com Gonçalves (2005), as variações nas representa-

ções sociais em relação à categoria patrimônio oscilam entre uma 

concepção que o vê como parte e extensão da experiência e, des-

sa forma, do corpo, e outra que o percebe como algo objetificado, 

como coisa separada do corpo, que deve ser identificada, classifica-

da e preservada para que possa assumir o papel de expressão em-

blemática de uma nação, de um grupo étnico, de uma região, entre 

outros.

Na perspectiva dos entrevistados, o conjunto de ações imple-

mentadas pelo Iphan acaba por “petrificar” os espaços da cidade e 

“museificar” o cotidiano. O tombamento de Cachoeira teria “con-

gelado” a cidade em um momento de grande declínio de suas ati-

vidades econômicas e de esvaziamento de suas formas construídas, 

sendo que muitas delas acabaram por se transformar em ruínas. 

(HENRIQUE, 2009)

Os turistas associam a categoria patrimônio às ideias de heran-

ça histórica e cultural, à identidade e às manifestações culturais. 

Assim como os moradores, os turistas consideram que as edifica-

ções do centro histórico são o patrimônio de Cachoeira, mas se re-

ferem também ao samba de roda e às religiões de matriz africana 

como elementos passíveis de preservação e integrantes deste pan-

teão. Não por acaso, são justamente os exemplares locais da arqui-

tetura colonial e as manifestações culturais típicas da região que 

são exploradas pelos materiais de divulgação turística produzidos 

pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado, o que remonta 
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à ideia desse patrimônio como mercadoria que deve ser ofertada a 

uma clientela.

Os espaços urbanos são produções culturais sujeitas a diferentes 

apropriações. Conforme a arquiteta Lia Motta (2000), sua “constru-

ção ou invenção” pelo poder público como patrimônio é uma das 

formas possíveis de apropriação que lhe atribui significados e va-

lores especiais, distinguindo-os como representações simbólicas, 

como monumentos e como documentos. 

A autora identifica a prevalência do que ela denomina como 

“modelo globalizado” nas formas de intervenção e projetos em 

áreas históricas das cidades brasileiras na contemporaneidade. 

Nesse modelo, as intervenções incidem sobre as áreas mais antigas 

das cidades e utilizam a argumentação da preservação, mas resul-

tam numa apropriação cenográfica dos espaços sem a preocupação 

de considerar as urbes como objeto socialmente construído e seu 

patrimônio como fonte de conhecimento. A opção do poder público 

é pelo consumo, pelo marketing cultural. 

Enquanto contraponto, Motta (2000) aponta para a recuperação 

do patrimônio urbano como documento histórico, a partir da qual 

os sítios urbanos deveriam ser valorados em função de sua forma, 

como fruto daquilo que culturalmente se produziu pela constante 

reapropriação do espaço, pelos vários significados que lhe foram 

atribuídos, pelos diversos usos e funções sociais que possui. Ou-

trossim, é preciso encará-los como resultado de uma construção 

social que contemplou diferentes interesses e forças em disputa.

Nesse sentido, as diversas adaptações físicas – como o azuleja-

mento de fachadas na década de 1970 e de uso residencial, comer-

cial ou estatal − que comerciantes, moradores e outros agentes fi-

zeram e fazem nas edificações localizadas no sítio urbano tombado 

de Cachoeira ao longo dos anos não seriam descaracterizações do 

patrimônio. Muito pelo contrário, seria propriamente aquilo que 

tornaria essa base material um documento histórico que testemu-
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nha não apenas a presença portuguesa, mas negra, indígena, ale-

mã, dentre outras na cidade. 

Entretanto, como pudemos identificar, existe um conflito de 

perspectivas sobre o que venha a ser patrimônio em Cachoeira e de 

que maneira deve ocorrer a sua preservação. Ele é muito mais evi-

dente na relação entre moradores e órgãos de preservação do que no 

contexto de interações entre habitantes locais e turistas, uma vez 

que o turismo se apresenta como a principal alternativa econômica 

diante das restrições impostas pelo tombamento, mas não está de 

todo ausente nesse caso. Tal antagonismo muitas vezes alcança a 

esfera jurídica, como são os casos de processos movidos pelo Iphan 

contra moradores e comerciantes locais e até mesmo contra a ad-

ministração municipal. Ele parece estar longe de ser equacionado, 

visto que os canais de diálogo concernentes ao tema entre socie-

dade civil e Estado parecem ser ineficazes. Com a realização dessa 

pesquisa, bem como a divulgação de seus resultados, esperamos 

contribuir para uma sensibilização das instituições e agentes en-

volvidos com a política patrimonial de forma que atentem-se para 

outras concepções e perspectivas sobre a categoria patrimônio que 

informam e orientam as ações cotidianas dos sujeitos e com as quais 

é necessário estabelecer uma interlocução mais respeitosa e demo-

crática.
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A “rebelião do vivido”. Henri Lefebvre  
no centro de Salvador

Urpi Montoya Uriarte

introdução

Este artigo pretende trazer Henri Lefebvre para o centro de Salvador: 

usar suas ideias e categorias para entender o centro da capital baiana, 

demonstrar como o que ele chamou de “direito à cidade” está sendo 

exigido hoje no Pelourinho e como o que ele denominou de a “rebe-

lião do vivido” está acontecendo em espaços centrais, tais como a 

Avenida Sete de Setembro. 

É verdade que trazer Henri Lefebvre para o centro de Salvador é 

tarefa que extrapola um curto e modesto artigo. Em primeiro lugar, 

porque trazemos apenas “um” Lefebvre, aquele que pensou a cidade 

(tema que ocupou suas preocupações no final dos anos 1960 e inícios 

dos anos 1970), referindo-nos principalmente a duas das seis obras 

desse período, O direito à cidade e A revolução urbana, deixando 

para outro espaço (e tempo) – de maior envergadura – o trabalho 

que condensa suas reflexões sobre esta temática, A produção do es-

paço. Em segundo lugar, porque não falaremos de todo o centro an-

tigo de Salvador – espaço bastante abrangente –, mas apenas de dois 
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locais onde temos realizado trabalho de campo ao longo dos últimos 

anos, o Pelourinho e a Avenida Sete.1

Lefebvre se refere à “rebelião do vivido” no final do livro A re-

volução urbana (2002, p. 166) para falar da importância do co-

tidiano e da práxis como condições e arenas essenciais para en-

frentar as razões ditas técnicas, a suposta racionalidade, enfim, o 

“espaço abstrato”, noção bastante trabalhada em seu livro A pro-

dução do espaço (1974). Por espaço abstrato, Lefebvre entendia 

aquele espaço do capitalismo e do neocapitalismo, no qual impe-

ravam as mercadorias e no qual o concebido se impunha sobre o 

vivido, um espaço que tendia à homogeneidade pelo peso da racio-

nalidade instrumental em sua produção, enfim, um espaço no qual 

primavam os pactos de não agressão, as distâncias respeitosas,  

o consenso e, no entanto, a violência permanecia latente. O im-

pério e imposição do “concebido” só poderia ser enfrentado pela 

“rebelião do vivido”. No caso do centro de Salvador, reconhecemos 

essa rebelião nas queixas e propostas da Associação de Moradores 

e Amigos do Centro Histórico (AMACH) em relação ao espaço que 

desejam para si e nos espaços praticados pelos vendedores infor-

mais de rua.

Henri Lefebvre foi um filósofo que escreveu sobre Hegel, Marx, 

Nietzsche e Lênin. Foi um dos introdutores do marxismo na Fran-

ça, autor de um livro que foi um sucesso de vendas, O marxis-

mo (na coleção “Que sais-je?”, 1948), com mais de 23 edições na 

França. Mas não são essas as obras que fazem de Lefebvre um autor 

conhecido nos dias de hoje. Ele é hoje reconhecido pelo que produ-

ziu em sua etapa de reflexão sobre a cidade e o espaço, no período 

compreendido entre 1967 e 1974. Esse reconhecimento foi parti-

cularmente amplo nos países anglo-saxões, propiciado por auto-

1 Para trabalhos sobre o Pelourinho após a intervenção de 1991 e sobre a Avenida 
Sete, remetemos o leitor a Montoya Uriarte (2010, 2012a, 2012b) e Carvalho 
Filho e Montoya Uriarte (2014a, 2014b), respectivamente.
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res como Perry Anderson e, sobretudo, o influente David Harvey2 

Mesmo assim, dentre os autores franceses, certamente Lefebvre 

não é o mais lido, ficando muito aquém de Jean-Paul Sartre, dos 

estruturalistas e, mais recentemente, de Michel Foucault, Jacques 

Derrida e Gilles Deleuze.

No entanto, nós escolhemos Lefebvre para guiar a nossa leitura 

de discursos e cenas do centro de Salvador. A principal razão não 

radica na riqueza de sua interpretação humanista da realidade, ou 

a riqueza de suas categorias, ou o seu método regressivo-progres-

sivo, elogiado inclusive por Sartre (a quem dirigiu duras críticas).  

O que mais admiramos na obra de Lefebvre é sua confiança no pos-

sível, que não deve confundir-se com um simples otimismo. Lefeb-

vre era um visionário, um homem de possibilidades, interessado em 

descobrir as virtualidades contidas no presente. A sua obra foi uma 

tentativa, como ele mesmo escreveu, de “abrir o pensamento e a ação 

na direção de possibilidades que mostrem novos horizontes e cami-

nhos”. (LEFEBVRE, 1969, p. 7) Nenhuma conformidade com o real, e, 

sim, pelo contrário, um pensamento crítico e utópico. Referindo-se à 

crítica de esquerda, escreveu:

[...] é aquela que tenta abrir a via do possível, explorar e balizar um 

terreno que não seja simplesmente aquele do ‘real’, do realizado, 

ocupado pelas forças econômicas, sociais e políticas existentes.  

2 Na França, pelo contrário, esta produção ficou restrita a um pequeno círculo 
de urbanistas. Calcula-se mais de 50 as obras sobre Lefebvre em inglês, ale-
mão, espanhol. Nos últimos dez anos, a tradução inglesa de A produção do 
espaço vendeu mais de 30.000 exemplares. No Brasil, dez obras sobre Lefe-
bvre apareceram desde 2001. Já os franceses não acompanham esse ritmo. 
Uma das razões esboçadas por Hess, no prefácio ao livro de Lethierry (2009), 
é o grande número de inimigos que ele fez ao longo dos 90 anos de sua vida 
(1901-1991). Na França, a apreciação do homem – “enfant terrible – interfere 
até hoje na apreciação da obra. Lethierry menciona também a sua escrita, 
rápida, com poucos subtítulos, sem resumos,  emotiva (cheia de pontos de 
exclamação), de um estilo oral, preocupado em lançar sementes mais do que 
em sua germinação.
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É, portanto, uma crítica u-tópica, pois toma distância em relação 

ao real, sem, por isso, perdê-lo de vista. (LEFEBVRE, 2002, p. 20)

O chamado “romantismo revolucionário” de Lefebvre repou-

sa nesse utopismo, que não é fuga ou evasão, mas imaginação do 

“possível”. No meio de generalizado desencanto que vivemos nas 

últimas décadas, Lefebvre nos traz um sopro de energia, emoção e 

imaginação para recusar a atitude que políticos e capitalistas que-

rem propagar: a de que não há alternativas, a de que toda utopia é 

ingenuidade ou perda de tempo. Mas nada mais longe do utopismo 

de Lefebvre do que sonhos ou fantasias. Ele acreditava que a imagi-

nação só podia emergir do que já existe, conclamando para que as 

virtualidades do presente sejam vistas, para que sejam captadas as 

possibilidades alternativas contidas nas práticas efetivas.

Não é, pois, coincidência que a temática urbana aparecesse em 

Lefebvre nas décadas de 1960 e 1970: um período particularmente 

intenso de luta urbana, com o famoso Maio de 68 e os múltiplos mo-

vimentos sociais lutando por diversos direitos em todas as cidades 

do chamado Terceiro Mundo: “A América encontra-se envolvida na 

guerrilha urbana”, escrevia em A revolução urbana (2002, p. 133), 

referindo-se às ações dos guetos norte-americanos e das favelas la-

tino-americanas. Vislumbrava o início de um novo período, o das 

revoluções urbanas:

Continentes inteiros passam das formas anteriores de ação re-

volucionária à guerrilha urbana, aos objetivos políticos concer-

nentes à vida e à organização urbanas (sem poder omitir nem 

resolver, por isso, os problemas da organização industrial e da 

agricultura que se superpõem). Começa o período das revoluções 

urbanas. (LEFEBVRE, 2002, p. 49)

Assim, foi a realidade que fez emergir a temática urbana no filó-

sofo e pensador marxista. Foram as virtualidades contidas nela que 

o levaram a se perguntar pelas organizações e suas potencialidades. 

Seus escritos sobre a temática foram pensados como uma contribui-
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ção para tais movimentos, já que o socialismo de Estado nada tinha 

pensado ou inovado em relação às cidades, a vida urbana e o fazer 

municipal. Mas não deixou nenhum programa, nenhuma estraté-

gia, nenhum novo espaço modelado, pois nada fechado cabia em seu 

utopismo. É esta a leitura (e a crítica) de Harvey:

Lefebvre é resolutamente antagônico ao utopismo da forma es-

pacial tradicional justamente por causa do autoritarismo fechado 

deste. Ele elabora uma devastadora crítica de concepções carte-

sianas, do absolutismo político que advém de concepções abso-

lutas do espaço, das opressões que se abatem sobre o mundo de-

vido a uma espacialidade racionalizada, burocratizada, definida 

tecnocrática e capitalisticamente. Para ele, a produção do espaço 

tem de permanecer uma possibilidade interminavelmente aber-

ta. O efeito, infelizmente, é deixar frustrantemente indefinidos 

os espaços reais de alguma alternativa. (HARVEY, c2004, p. 240)

Essa aposta pelo que Harvey chama de “interminavelmente aber-

to” condiz com o que nos parece ser a preocupação central de Lefe-

bvre: a plenitude do ser humano. Era indispensável, para ele, pensar 

numa casa e numa cidade feitas pelo homem e para o homem, nas 

quais a integridade e a plenitude do homem fossem colocadas em 

primeiro plano. Em A revolução urbana, essa preocupação antro-

pológica aparece de forma bastante clara:

O ser humano tem ‘necessidade’ de acumular e de esquecer; tem 

necessidade simultânea ou sucessivamente de segurança e aven-

tura, de sociabilidade e de solidão, de satisfações e de insatisfa-

ções, de desequilíbrio e de equilíbrio, de descoberta e de criação, 

de trabalho e de jogo, de palavra e de silêncio. A casa, a morada, 

a residência e o apartamento, a vizinhança, o bairro, a cidade, a 

aglomeração, satisfizeram, ainda satisfazem, ou não satisfazem 

mais a alguns desses apelos. (LEFEBVRE, 2002, p. 72)

Eis o porquê do seu marxismo ter sido denominado, também, de 

“humanista”. É esse humanismo que o fez polemizar com outro in-
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térprete de Karl Marx, o estruturalista Louis Althusser, a quem cri-

ticava precisamente o esquecimento da práxis. Apesar de ser um 

homem de partido (membro do Partido Comunista Francês duran-

te 30 anos, de 1928 a 1958), Lefebvre nunca foi um marxista orto-

doxo, fechado no dogma, conformado com interpretações prontas.  

Do marxismo, bebeu principalmente duas ideias: a teoria da aliena-

ção e a crítica do Estado. (DEULCEUX; HESS, 2009) Mas o seu mar-

xismo propunha ir mais longe que Marx, afirmando, por exemplo, 

que o pensador alemão não tinha colocado em questão o problema 

urbano e que o único problema estudado tinha sido o de moradia, 

refletido por Friedrich Engels. Afirmações como essas propagaram 

a sua denominação de revisionista e indisciplinado. Daí porque, no 

prefácio à edição brasileira de A revolução urbana, Sérgio Martins 

(2002, p. 7) se refere à “ousadia lefebvriana” que teria lhe custado “a 

periferia dos panteões institucionais”, a sua “periferização”. No en-

tanto, foi precisamente desde a periferia onde foi colocado que lhe foi 

possível abordar aspectos da realidade tidos como secundários para 

os marxistas: a vida cotidiana, a produção do espaço, a conjuntura.

Lefebvre foi um homem emotivo, amante da festa, da vida coti-

diana, das mulheres, dos momentos. À estrutura, ele opôs a con-

juntura. “Este paradigma do conjuntural, Lefebvre o partilhou com 

os situacionistas, notadamente. Trata-se de uma paixão pelo mo-

mento, onde as estruturas não conseguem dominar seus próprios 

elementos”. (DEULCEUX; HESS, 2009, p. 73) Para ele, a noção de 

estrutura devia ser complementada, dialeticamente, com a de con-

juntura: 

Temos falado muito da estrutura. O que me interessa é a relação 

da estrutura com a conjuntura. A conjuntura, isto é, o conjun-

to de circunstâncias, causas e razões exteriores à estrutura que 

podem modificá-la, transtorná-la, trazer uma outra estrutura. 

(LEFEBVRE apud DEULCEUX; HESS, 2009, p. 93) 
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Essa atenção ao momento, à conjuntura, ao que pode ser mo-

dificado, explica a intensidade de sua produção no momento das 

revoluções urbanas. O tema da revolução, aliás, foi anterior e pos-

terior a esse período. Em que momentos a revolução se torna pos-

sível? Quem pode e quem deve liderar a revolução? Que lições po-

dem ser tiradas das experiências revolucionárias passadas? Foi com 

esses interesses que Lefebvre se voltou para o estudo da Comuna 

de Paris, resultando no livro A proclamação da Comuna (1965), no 

qual começa a desenvolver a ideia segundo a qual a revolução é uma 

festa. Festa e ludicidade seriam retomadas em O direito à cidade.

Após concluir o seu A produção do espaço (1974), Lefebvre se 

aposenta. De taxista na década de 1920, ele chegou à universidade, 

com 61 anos de idade, tardiamente, devido à sua militância comu-

nista, e ficou pouco tempo, lamentavelmente. Depois da aposenta-

doria, já longe das pesquisas urbanas empíricas dos alunos e colegas3 

e do espírito que formaria a Internacional Situacionista e o Maio de 

68, Lefebvre volta a se reaproximar da filosofia e do Partido Comu-

nista (embora sem se readmitir) e a questão do marxismo volta a to-

mar conta de suas preocupações. (LETHIERRY, 2009, p. 209)

o direito à cidade no pelourinho

O “direito à cidade” é uma expressão bastante conhecida hoje em dia 

e precisamente por isso a ideia contida na expressão parece prescindir 

de longas apresentações. Com efeito, em diversos países, a expressão 

3 A sociologia urbana de Lefebvre se desenvolveu na década de 1960, em Strasbourg  
primeiro e, depois, em Nanterre. Data dessa época também a sua aproximação 
com os situacionistas e sua intensa amizade com Guy Débord. No Instituto de 
Sociologia Urbana (ISU), coordenou os trabalhos de pesquisadores como Nicole 
Haumont e Henri Raymond, estudiosos dos grandes conjuntos habitacionais e 
das casas (pavillonaires), que desenvolvem trabalhos na área até hoje. Entre 
1962 e 1973, se envolveu com 96 teses universitárias. (DEULCEUX; HESS, 2009, 
p. 25)



178  | Cidadania e direitos humanos

cunhada por Lefebvre tem se tornado cada vez mais usada, tornando-

-se inclusive slogan de vários movimentos que nunca ouviram falar 

em Lefebvre. (HARVEY, 2011) Mas é necessário não confundir o di-

reito à cidade com o direito a alguma ou algumas “coisas”, como a rua 

asfaltada, um teto, eletricidade ou água encanada. O que esse direito 

coloca em questão não são coisas, mas algo mais vago, porém, essen-

cial: a vida cotidiana na cidade, uma cidade feita de satisfação e prazer, 

de encontros, ludicidade e imprevisibilidade; o direito a habitá-la, a 

praticá-la, a moldá-la em função dos valores de uso, o direito à obra. 

Assim, a meu ver, o que Lefebvre chamou de “o direito à cidade” não é 

o direito a uma casa, ou a uma praça (isto é, espaços), mas o direito ao 

valor de uso primar sobre o valor de troca (isto é, os usos dos espaços).

Em O direito à cidade, o autor propôs uma distinção conceitual 

entre habitar e habitat. Habitar é participar, se apropriar: 

Até então, ‘habitar’ era participar de uma vida social, de uma co-

munidade, de uma aldeia ou cidade. A vida urbana detinha, entre 

outras, essa qualidade, esse atributo. Ela deixava habitar, permitia 

que os citadinos-cidadãos habitassem. (LEFEBVRE, 1969, p. 21) 

Habitar é uma prática ao mesmo tempo funcional, multifuncio-

nal, transfuncional. (LEFEBVRE, 2000, p. 80) Já o habitat é uma 

imposição, uma “soma de coações”, algo “instaurado pelo alto”; um 

atentado à diversidade de maneiras de viver; uma redução do ser 

humano a algumas de suas funções elementares (comer, dormir, 

reproduzir):

Os pavilhões permitem variantes, interpretações particulares 

ou individuais do habitar. Uma espécie de plasticidade permitia 

modificações, apropriações. O espaço dos pavilhões – recinto, 

jardins, cantos diversos e disponíveis – deixava ao habitar uma 

margem de iniciativa e de liberdade, limitada mas real. A racio-

nalidade estatal vai até o fim. No novo conjunto instaura-se o 

habitat em estado puro, soma de coações. O maior conjunto re-

aliza o conceito de habitar, diriam certos filósofos, ao excluir o 
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habitar: a plasticidade do espaço, a modelagem desse espaço, a 

apropriação pelos grupos e indivíduos de suas condições de exis-

tência. É também a quotidianeidade completa, funções prescri-

ções, emprego rígido do tempo que se inscreve e se significa nes-

se habitat. (LEFEBVRE, 1969, p. 23)

“O habitat foi instaurado pelo alto: aplicação de um espaço glo-

bal homogêneo e quantitativo obrigando o ‘vivido’ a encerrar-se 

em caixas, gaiolas, ou ‘máquinas de habitar’” (LEFEBVRE, 2000,  

p. 81), fazendo com que poesia essencial do habitar se perdesse, dei-

xando o ser humano numa profunda miséria existencial. O nível do 

habitar “é o essencial, o fundamento, o sentido” de qualquer refor-

ma urbana e qualquer pensamento radical, porque “põe em pri-

meiro plano os problemas relativos aos lugares concretos onde se 

exercem as relações sociais”. (LEFEBVRE, 2000, p. 97)

O direito à cidade, o habitar e o valor de uso perpassam as quei-

xas e reivindicações da Associação dos Moradores e Amigos do 

Centro Histórico (Amach). Trago para esta discussão um documen-

to em particular, curto, mas significativo do quanto Lefebvre soube 

transformar em categorias o que os movimentos sociais urbanos 

expressam em outras palavras, mais simples, porém com o mesmo 

significado. (AMACH, 2008)4 A Amach é uma organização que vem 

tendo uma atuação muito importante no Pelourinho desde 2001.  

A “recuperação” do Pelourinho, pensada e coordenada pelo estado 

da Bahia, no governo de Antônio Carlos Magalhães, e cujas obras 

se iniciaram em 1993, provocou a indignação de certos setores, em 

particular dos movimentos culturais e alguns intelectuais. No en-

tanto, até 2001, os moradores do Pelourinho reformado pouco se 

fizeram sentir e ouvir, silenciados que foram pelas parcas indeni-

zações que receberam e pelo escasso interesse da sociedade civil 

em ouvi-los. A Amach é, nesse contexto, uma das poucas respostas 

4 Agradeço a José Maurício Daltro Bittencourt, do Centro de Estudos e Ação So-
cial (CEAS), por ter me fornecido este documento.
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à “recuperação” que, qual trator, passava por cima de moradores 

pobres da área, expulsando-os para criar um novo espaço central, 

destinado a outro tipo de usuários e usos.5 É importante frisar que 

essa organização contou com o apoio de indivíduos e instituições, 

dentre as quais destaco a assessoria da área urbana do Centro de 

Estudos e Ação Social (CEAS).

Após uma luta árdua iniciada em 2001, a Amach conseguiu, 

em 1º de junho de 2005, a assinatura do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) pelo promotor de justiça e representantes do esta-

do da Bahia e da Companhia de Desenvolvimento da Região Me-

tropolitana de Salvador (Conder).6 O TAC garantiu a permanência 

de 103 famílias na 7ª etapa de revitalização do Centro Histórico de 

Salvador (CHS). A segunda cláusula desse acordo conferia um lu-

gar destacado à participação da comunidade no projeto das novas 

moradias e dos espaços públicos, em consonância com a legislação 

brasileira que garante a participação da população envolvida em 

qualquer projeto habitacional. Com efeito, o Estatuto da Cidade (Lei 

nº 10.257, de 10 de julho de 2001), que regulamenta os artigos 182 

e 183 da Constituição Federal de 1988, prevê a gestão participativa 

dos habitantes, isto é, a participação da população no que diz res-

peito ao seu habitat. 

Assim, a referida cláusula afirmava: 

O projeto de recuperação da 7ª etapa do Centro Histórico de 

Salvador será objeto de discussão com a comunidade, visando a 

compatibilização das unidades habitacionais à composição das 

famílias, definindo-se os equipamentos coletivos e programas de 

ação. (TAC apud AMACH, 2008, p. 4) 

Contudo, os órgãos responsáveis pelo projeto e implementação 

da 7ª etapa, nesse momento – o Instituto do Patrimônio Artísti-

5 Em Montoya uriarte (2003), refiro-me em detalhes a este processo de expulsão.

6 A luta da Amach foi narrada e descrita em Montoya Uriarte (2012a).
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co e Cultural da Bahia (IPAC) e a Companhia de Desenvolvimento  

Urbano do Estado da Bahia (Conder) –, nunca apresentaram e mui-

to menos discutiram tais projetos com a comunidade. O documento 

da Amach (2008, p. 5) assim o lamenta: “As 103 famílias é que tive-

ram ou terão que se adaptar à composição dos novos imóveis: novo 

endereço, novos vizinhos, novas plantas baixas”. Prometeram-se 

apenas apartamentos com menos de 50m², confundindo claramen-

te o que Lefebvre distinguia tão bem: habitar e habitat.

A participação, apesar de constar no papel, não se verifica na prá-

tica política cotidiana dos setores que governam e dirigem as cidades. 

Em sua visita ao Brasil, no ano de 2004, o relator especial das Nações 

Unidas para a Moradia Adequada, Sr. Miloon Khotari, informou:

Durante a minha visita eu testemunhei uma contradição com 

relação aos processos participativos. Ainda que a democracia e 

a sociedade civil sejam fortes e, ainda mais, que o governo fede-

ral em particular tente assegurar a participação no processo de 

decisão aliado à realização de conferências nacionais, existe uma 

lacuna de participação real no planejamento e desenvolvimen-

to de planos e alocações de recursos a nível local. O Estatuto da 

Cidade se constitui em um instrumento para a elaboração par-

ticipativa no desenvolvimento de planos e alocação de recursos 

e prevê mecanismos inovadores relativos a: zonas especiais de 

interesse social, estudos de impacto de vizinhança, segurança 

da posse e regularização fundiária. No entanto, de acordo com 

depoimentos dados sobre o desenvolvimento do Plano Diretor 

de cidades como Fortaleza e Salvador, onde importantes recur-

sos são gerados a partir do turismo, o acesso a tal participação 

e desenvolvimento do planejamento urbano tem sido negado 

a movimentos da sociedade civil, apesar de, no caso de Salva-

dor, existir uma ordem judicial em contrário. Este caso ilustra 

a necessidade de educação e treinamento da sociedade civil e do 

governo local para assegurar a implementação do Estatuto da Ci-

dade. (KHOTARI, 2004, p. 6)
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Além de se adaptar à composição dos imóveis pensados por ou-

tros para eles, as famílias cuja permanência no Pelourinho foi ga-

rantida pelo TAC veem-se impedidas de pensar conjuntamente 

os espaços coletivos do bairro. Elas reivindicam a necessidade de 

equipamentos comunitários no local, no entanto, o IPAC e a Conder 

preferiram destinar um grande espaço livre para instalar um esta-

cionamento. Alegando que já havia três estacionamentos no CHS e 

que sobravam vagas nos três turnos, a Amach entende 

que o melhor é transformar o interior do quarteirão 28S, para o 

qual projetaram mais um estacionamento sem nos consultar, em 

um equipamento comunitário eficiente, moderno e motivador 

da revitalização das áreas adjacentes, contendo creche, espaço 

de lazer e de geração de emprego e renda. (AMACH, 2008, p. 6) 

Por outro lado, a Amach rejeita a imposição de uma sede-creche 

que não foi discutida com eles e, portanto, apresenta-se inadequa-

da fisicamente:

Por não ter sido gerado com a comunidade, o projeto da sede-

-creche não tem propósito. Cria espaços para atividades que 

nem sequer foram previamente estudadas. A creche, com recep-

ção no subsolo, duas salas e um berçário de 14,99 metros qua-

drados (caberiam 4 berços) no térreo, além de cozinha e banhei-

ro impróprio ao deficiente físico, não se adapta às necessidades 

educacionais. (AMACH, 2008, p. 7)

Por fim, a Amach denuncia que as obras têm implicado o rema-

nejamento de muitas famílias, temporariamente, em casas chama-

das “de passagem”. Muitos residem nelas há anos. Por se situarem 

longe do bairro, nesses locais “as relações de vizinhança estão sen-

do destruídas”. (AMACH, 2008, p. 10) Se a dimensão humana do 

espaço construído fosse levada em consideração, as próprias casas 

do IPAC localizadas no centro histórico (concedidas a terceiros que, 

muitas vezes, estão em situação de inadimplência) poderiam servir 

de casas de passagem.
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A Amach denuncia que as unidades habitacionais destinadas às 

103 famílias moradoras antigas do Pelourinho não tenham sido dis-

cutidas e pensadas com seus futuros usuários, exige que os espaços 

coletivos do futuro bairro reformado sejam pensados coletivamen-

te, rejeita um equipamento (creche-escola) por não ter sido gerado 

pela comunidade e lamenta as relações de vizinhança destruídas 

pelas casas de passagem (onde os futuros moradores aguardam o 

término da reforma), localizadas tão longe do centro. O que a Ama-

ch reivindica, no fundo, é a lógica dos que detêm o poder de plane-

jar (urbanistas) e construir (arquitetos), uma lógica segundo a qual 

o habitar não é concebido como um valor de uso, mas como valor 

de troca, precisamente porque se subordina às imposições dos ren-

dimentos. Essa é a mesma lógica denunciada no Chile por Francisca 

Márquez (2005, p. 180, tradução nossa):

Pensar a moradia somente desde o ângulo objetivo, isto é, em 

termos de valor de solo, paredes, tetos [...] é esquecer o básico: 

a necessidade de seus habitantes de ser considerados como res-

ponsáveis do que são e do que querem chegar a ser; como su-

jeitos capazes de escolher e optar pela sua própria história [...]. 

Tratar a casa como um mero bem de capital e sua compra como 

uma estratégia econômica no sentido restrito do termo, fazendo 

abstração da trajetória percorrida por aqueles que a habitarão, é 

simplesmente despojá-la de todas suas propriedades históricas e 

simbólicas.

Segundo Lefebvre, o urbano, a vida urbana, se baseia no valor de 

uso, que não se confunde com o valor de troca, que é a equivalência 

no mundo da mercadoria:

O mundo da mercadoria tem sua lógica imanente, a do dinheiro 

e do valor de troca generalizado sem limites. Uma tal forma, a 

da troca e a da equivalência, só exprime indiferença diante da 

forma urbana; ela reduz a simultaneidade e os encontros à forma 

dos trocadores, e o lugar de encontro ao lugar onde se conclui 
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o contrato ou quase-contrato de troca equivalente: o reduz ao 

mercado. A sociedade urbana, conjunto de atos que se desen-

rolam no tempo, privilegiando um espaço (sítio, lugar) e por ele 

privilegiados, altamente significantes e significados, tem uma 

lógica diferente da lógica da mercadoria. É um outro mundo.  

O urbano se baseia no valor de uso. Não se pode evitar o conflito. 

(LEFEBVRE, 1969, p. 79)

O valor de uso de um objeto (ou mercadoria) encontra-se na 

satisfação das necessidades que ele oferece, está em sua função de 

sustentação da vida. Torna-se valor de troca quando se transfor-

ma em meio de troca. O valor de uso de um produto é a própria 

obra; o valor de troca, a sua equivalência. Os lugares onde impera 

o valor de uso são os refúgios do valor de uso, considerados por 

Lefebvre (1969, p. 12) como os “embriões de uma virtual predomi-

nância e de uma revalorização do uso”. Só nesses refúgios podem 

imperar a verdadeira fruição, a beleza, o encontro. Nos locais do 

valor de troca, isto é, os espaços comprados e vendidos, os luga-

res do consumo dos produtos, dos bens, dos lugares e dos signos, 

imperam apenas o lucro, o proveito, as exigências e coações do 

mercado. (LEFEBVRE, 1969)

É o valor de uso privilegiado pelo morador que nos ajuda a en-

tender por que muitos invasores se negam a abandonar seus cha-

mados “barracos” para morar em bairros distantes: a facilidade de 

transporte e proximidade do trabalho, a recusa da alta densidade 

populacional, mas, principalmente, a vizinhança conhecida, tor-

nam-se mais importantes do que os valores materiais da infraes-

trutura urbana – ruas retilíneas, meios fios, escoamento pluvial, 

iluminação pública. (OLIVIERI, 1999, p. 68) É o valor de uso que 

explica também por que mais de 65% das famílias que moram nos 

conjuntos habitacionais construídos pelo Estado chileno querem 

sair deles. Alfredo Rodríguez e Ana Sugranyes (2005) realizaram 

um estudo em parte das 500.000 moradias sociais construídas no 

Chile nos últimos 25 anos, que deram teto a 20% dos 15 milhões 
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de habitantes do país. Uma quinta parte da população de Santia-

go mora nesses conjuntos habitacionais. Por que 2/3 dos moradores 

desses conjuntos querem abandoná-los? A principal razão encon-

trada pelos autores é a percepção de insegurança e desconfiança 

que eles suscitam nos moradores, o que se reflete no abandono e de-

terioração dos espaços coletivos. (SEGOVIA, 2005) Lefebvre (1969, 

p. 24) diria que, neles, o habitar foi reduzido ao habitat:

E pode-se dizer que o ‘pensamento urbanístico’ dos grandes con-

juntos literalmente se encarnou na cidade e no urbano a fim de 

extirpá-los. Toda a realidade urbana perceptível (legível) desapa-

receu: ruas, praças, monumentos, espaços para encontros. Nem 

mesmo o bar, o café (o bistrot) deixou de suscitar o ressentimento 

dos ‘conjuntistas’, o seu gosto pelo ascetismo, sua redução do ha-

bitar para o habitat. 

Ao contrário dos assentamentos ilegais, nos quais o território é 

percebido coletivamente e os projetos partilhados possibilitaram a 

cooperação e, esta, por sua vez, a construção de uma identidade co-

letiva, os conjuntos habitacionais colocam lado a lado famílias que, 

de um dia para o outro, veem-se compelidas a morar junto umas 

das outras. Seguindo a perversa lógica do valor de troca, as uni-

dades habitacionais desses conjuntos são muito pequenas e geram, 

em seguida, a falta de privacidade. Os espaços pequenos não foram 

pensados para ampliações e, assim, toda adequação da unidade su-

põe necessariamente a transgressão do espaço comum. 

Todavia, o maior problema apontado pelos moradores é a ausên-

cia de vida social, de coletividade e vizinhança: 

Para aqueles habitantes que provêm de acampamentos e que tra-

zem uma história de participação e pobreza, não é a estreiteza de 

suas moradias o que mais lhes incomoda. É a ausência de gestos 

de solidariedade e de uma vida comunitária que eles mais sentem 

falta. (MÁRQUEZ, 2005, p. 171, tradução nossa) 
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À mesma conclusão chegou o trabalho de Nelson dos Santos 

(1981) ao analisar o conjunto habitacional Selva de Pedra, no Rio de 

Janeiro, na década de 1970. Nele, o convívio era visto como confli-

tuoso e havia uma clara ausência de integração reconhecida pelos 

próprios moradores. Além das pessoas não se conhecerem, os con-

juntos foram pensados para que estas continuem sem se conhecer: 

não há espaços e pessoas mediadoras que permitam e propiciem 

relações e negociações face a face; em vez delas, implementam-se 

mecanismos impessoais tais como regulamentos, regras, notifica-

ções e síndicos.

Chegamos assim à relação entre habitar, valor de uso e direito à 

cidade. Habitar é criar, é produzir mediante apropriações do espaço 

(e do tempo), mediante relações. Essas relações são colocadas em 

primeiro plano, tendo, dessa forma, o valor de uso um predomínio 

sobre o valor de troca. Por sua vez, a prioridade do valor de uso está 

no centro do que Lefebvre (1969, p. 108) chamou de direito à cidade:

O direito à cidade não pode ser concebido como um simples di-

reito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser 

formulado como direito à vida urbana, transformada, renova-

da. Pouco importa que o tecido urbano encerre em si o campo e 

aquilo que sobrevive da vida camponesa conquanto que ‘o urba-

no’, lugar de encontro, prioridade do valor de uso, inscrição no 

espaço de um tempo promovido à posição de supremo bem entre 

os bens, encontre sua base morfológica, sua realização prático-

-sensível. 

É precisamente esse valor de uso que a Amach reivindica nas 

quatro denúncias que aqui trouxemos. E essa reivindicação é tal 

porque a sua é uma lógica de um nível da realidade, a dos usuários, 

que é oposta à lógica do nível geral. Lefebvre distinguia níveis na 

realidade: um nível geral, o do poder, do Estado; um nível espe-

cífico, o das relações imediatas, pessoais e interpessoais; e o nível 

intermediário, que é o da cidade. Lefebvre (1969, p. 71) denuncia 
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como o pensamento sociológico e a estratégia política omitem o ní-

vel específico, centrando-se apenas no nível geral:

Tendem a pular do nível do habitat e do habitar (nível ecológi-

co, o da moradia, do imóvel, da vizinhança e, por conseguinte, 

domínio do arquiteto) para o nível geral (escala da disposição do 

território, da produção industrial planificada, da urbanização 

global), passando por cima da cidade e do urbano. Põe-se a me-

diação entre parênteses; omite-se o nível específico. 

O usuário é simplesmente negado por eles, se “chega-se a evo-

cá-lo ou invocá-lo, raramente chega-se a convocá-lo”. (LEFEBVRE, 

2002, p. 171) Se o nível do usuário é omitido, vimos, é porque ele 

representa o uso e não a troca.

Finalmente, Lefebvre pode ser trazido para o Pelourinho com mais 

uma de suas ideias, a de centralidade lúdica. É fundamental que a 

AMACH insista em seu projeto de quadra poliesportiva, pois este tipo 

de centralidade, de reunião, de encontro, é o avesso da troca: 

Donde tirar o princípio da reunião e seu conteúdo? Do lúdico. 

O termo deve ser tomado aqui na sua acepção mais ampla e no 

seu sentido mais ‘profundo’. O esporte é lúdico, o teatro tam-

bém, de modo mais ativo e mais participante que o cinema. As 

brincadeiras das crianças não devem ser desprezadas, nem as 

dos adolescentes. Parques de diversão, jogos coletivos de todas 

as espécies persistem nos interstícios da sociedade de consu-

mo dirigida, nos buracos da sociedade séria que se pretende 

estruturada e sistemática, que se pretende tecnicista. (LEFE-

BVRE, 1969, p. 121)

Lefebvre incitava a não se contentar com centralidades passadas 

(o recinto sagrado, a ágora, o fórum, o centro de consumo – “lugar de 

consumo e consumo do lugar” – o centro de decisão), mas imaginar 

novos espaços de invenção lúdica, espaços lúdicos, espaços qualita-

tivos (e não quantificados, regulados, esquizofrênicos), ligados aos 
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tempos e ritmos sociais. Neles, o valor supremo deveria se tornar o 

jogo, o imprevisto: “Ou é um ‘teatro espontâneo’ ou não é nada” (LE-

FEBVRE, 1969, p. 123):

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: 

direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat 

e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e direito à 

apropriação (bem distinto de direito à propriedade) estão impli-

cados no direito à cidade. (LEFEBVRE, 1969, p. 124)

Nos dias atuais, David Harvey mantém a convicção de Lefebvre: 

o direito à cidade é um dos direitos mais importantes e, no entanto, 

um dos mais esquecidos. “A liberdade de nos fazer e nos refazer ao 

construir nossas cidades é, a meu ver, um dos direitos humanos mais 

preciosos, mas também um dos mais negligenciados”. (HARVEY, 

2011, p. 8, tradução nossa) A luta da Amach continua. 

os “buracos do possível” na avenida sete de setembro

Na visão de Lefebvre, a sociedade e o seu tempo encontravam-se numa 

transição, entre a sociedade industrial e a sociedade urbana. (LEFEB-

VRE, 2002, p. 127) Vivia-se um ponto crítico ou zona crítica que con-

sistia nas formas, funções e estruturas urbanas vendo-se transforma-

das pela explosão da cidade antiga e pela urbanização generalizada:

Nesse movimento, a realidade urbana, ao mesmo tempo am-

plificada e estilhaçada, perde os traços que a época anterior lhe 

atribuía: de totalidade orgânica, sentido de pertencer, imagem 

enaltecedora, espaço demarcado e dominado pelos esplendores 

monumentais. Ela se povoa com os signos do urbano na dissolução 

da urbanidade; torna-se estipulação, ordem, repressão, inscrição 

por sinais, códigos sumários de circulação. (LEFEBVRE, 2002, p. 

26)
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Assim, a realidade urbana tomou a forma de crise: crise da ci-

dade e das instituições municipais (pois o Estado se apoderou das 

funções da sociedade urbana). A crise da cidade gerava, também, a 

crise do urbano, o qual,

corroído, roído, perdeu os traços e as características da obra, da 

apropriação. Apenas as coações se projetam sobre a prática, num 

estado de deslocação permanente. Do lado da habitação, a decu-

pagem e a disposição da vida quotidiana, o uso maciço do auto-

móvel (meio de transporte ‘privado’), a mobilidade (aliás, freada 

e insuficiente), a influência dos mass-media separam do lugar e 

do território os indivíduos e os grupos (famílias, corpos organi-

zados). A vizinhança se esfuma, o bairro se esboroa; as pessoas 

(os ‘habitantes’) se deslocam num espaço que tende para a iso-

topia geométrica, cheia de ordens e de signos, onde as diferen-

ças qualitativas dos lugares e instantes não têm mais importân-

cia [...] pobreza da vida quotidiana a partir do momento em que 

nada tomou o lugar dos símbolos, das apropriações, dos estilos, 

dos monumentos, dos tempos e ritmos, dos espaços qualificados 

e diferentes da cidade tradicional. (LEFEBVRE, 1969, p. 75)

No entanto, ao mesmo tempo em que Lefebvre afirmava que a ci-

dade deixava de ser cidade, que a não cidade ou a anticidade con-

quistavam a cidade a faziam explodir e a estendiam, levando à urba-

nização da sociedade, ao tecido urbano (2002, p. 25), ele sustentava 

que o urbano persistia no estado de embrião, de virtualidade. (1969, 

p. 98) Como o urbano podia sobreviver na anticidade? Segundo  

Lefebvre (1969, p. 52), isso se dava porque a realidade urbana era pro-

duzida por duas forças: de um lado, os processos globais (econômi-

cos, sociais, políticos) que modelaram o espaço urbano e a cidade, 

generalizando as trocas comerciais e a industrialização; de outro, a 

ação criadora, a apropriação, inventando, esculpindo o espaço, atri-

buindo ritmos, transformando a vida quotidiana. 

A cidade morria, mas o urbano permanecia vivo. Lefebvre (1969, 

p. 49-50) entendia por cidade uma realidade presente, imediata, 
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um dado prático-sensível, arquitetônico, um objeto definido e de-

finitivo; já o urbano (ou vida urbana) não era uma realidade acaba-

da, era o possível, as relações a serem concebidas, construídas ou 

reconstruídas pelo pensamento:

O ‘urbano’ não pode ser definido nem como apegado a uma 

mor fologia material (na prática, no prático-sensível) nem como 

algo que pode se separar dela. Não é uma essência a-temporal, 

nem um sistema entre os sistemas ou acima dos outros siste-

mas. É uma forma mental e social, a forma da simultaneidade, 

da reunião, da convergência, do encontro (ou antes, dos encon-

tros). É uma qualidade que nasce de quantidades (espaços, obje-

tos, produtos). É uma diferença ou, sobretudo, um conjunto de 

diferenças. (LEFEBVRE, 1969, p. 78)

Para Lefebvre (1969, p. 97), a vida urbana tem suas necessidades, 

que denominou de necessidades da vida urbana: lugares qualifica-

dos, lugares de simultaneidade, de encontro, de troca pelo “valor 

de uso” e não pelo lucro, pois ela “pressupõe encontros, confron-

tos das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos recíprocos 

(inclusive no confronto ideológico e político) dos modos de viver, 

dos ‘padrões’ que coexistem na Cidade”. (LEFEBVRE, 1969, p. 20) 

É importante salientar que o conceito de vida urbana (em singular) 

representava, na prática, várias formas de vida urbana:

[não] negligenciar as singularidades da vida urbana, os modos de 

viver da cidade, o habitar propriamente dito. Donde uma outra 

definição, pela pluralidade, pela coexistência e simultaneidade 

no urbano de padrões, de maneiras de viver a vida urbana (o pa-

vilhão, o grande conjunto, a copropriedade, a locação, a vida 

quotidiana e suas modalidades entre os intelectuais, os artesãos, 

os comerciantes, os operários etc.). (LEFEBVRE, 1969, p. 57)

Segundo Lefebvre, numa cidade em crise, devido ao período de 

transição, a vida urbana necessariamente tinha que se impor, se 

voltar contra, se desviar, usar a astúcia:
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Esta vida urbana tenta voltar as mensagens contra elas mes-

mas, as ordens, as coações vindas do alto. Tenta apropriar-se do 

tempo e do espaço, frustrando as dominações, desviando-se de 

seus objetivos, usando de astúcia. Ela intervém, também, mais 

ou menos, ao nível da cidade e do modo de habitar. O urbano é, 

assim, mais ou menos, a obra dos citadinos em lugar de se impor 

a eles como um sistema: como um livro já acabado. (LEFEBVRE, 

1969, p. 64)

Mas quem são as pessoas que fazem e têm vida urbana? Para Le-

febvre (1969, p. 76), tal pergunta não tem resposta certa, fechada, 

só pode ser respondida pelas pesquisas empíricas: “Os habitantes 

(quais? cabe às pesquisas e aos pesquisadores encontrá-los!) re-

constituem centros, utilizam certos locais a fim de restituir, ainda 

que irrisoriamente, os encontros”. (LEFEBVRE, 1969, p. 76) 

Façamos outras perguntas igualmente fundamentais: onde se faz 

esta vida urbana? Qual a prática que faz esta vida urbana? A práti-

ca é a da apropriação. Diante da passividade dos espaços absolutos, 

espaços abstratos da sociedade em transição, Lefebvre (2000, p. 131) 

opõe a prática social nova, a da sociedade urbana, que é a “prática 

da apropriação, pelo ser humano, do tempo e do espaço, modalida-

de superior de liberdade”. A apropriação é um conceito-chave para 

entender como, no meio de uma anticidade, a vida urbana pode não 

só sobreviver como se intensificar. Apropriar-se de espaços (e tem-

pos) é não aceitar o imposto, é metamorfosear o imposto em obra 

(LEFEBVRE, 1969, p. 106), é a capacidade de transformar a realidade, 

logo, é a apropriação que restitui à cidade o seu sentido de obra e não 

apenas produto.

Onde acontecem as apropriações que mantêm viva a vida urba-

na? De acordo com Lefebvre (1969, p. 77), o urbano, isto é, a vida 

urbana, “se mantém nas fissuras da ordem planificada e programa-

da”, nos buracos, nos vazios, considerados pelo autor como lugares 

do possível:
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Entre os subsistemas e as estruturas consolidadas por diversos 

meios (coação, terror, persuasão ideológica) existem buracos, às 

vezes, abismos. Esses vazios não provêm do acaso. São também 

os lugares do possível. Contém os elementos deste possível, ele-

mentos flutuantes ou dispersos, mas não a força capaz de os reu-

nir. Mais ainda: as ações estruturantes e o poder do vazio social 

tendem a impedir a ação e a simples presença de semelhante for-

ça. As instâncias do possível só podem ser realizadas no decorrer 

de uma metamorfose radical. (LEFEBVRE, 1969, p. 106)

As ideias e conceitos de Lefebvre expostos até aqui nos ajudam 

a interpretar alguns personagens, lugares e práticas que encontra-

mos na Avenida Sete de Setembro, no centro de Salvador. Na ver-

dade, trata-se da Rua do Forte, que une o Campo Grande à Avenida 

Sete, uma rua de prédios principalmente residenciais que, em seus 

níveis térreos, abrigam diversos tipos de espaços comerciais. Nes-

sa rua localizam-se quatro becos. Neles, instalam-se, todo dia, por 

volta das 7:30, ambulantes de gêneros alimentícios: uma vendedora 

de beiju, com uma clientela matutina fiel; catadores de feijão verde; 

vendedores de legumes, de castanha e camarão seco; um vendedor 

de queijo e goiabada e um vendedor de temperos. 

Um dos vendedores de castanha e camarão seco é Gerson, um 

senhor alegre e conversador, viúvo, que passa dos 60 anos, porém, 

muito bem conservado, magro e torrado pelo sol. Ele mora no Lo-

bato – “pertinho, faço em 20 minutos!”–, veio do interior da Bahia 

na década de 1950 e trabalha no local há mais de 20 anos. Seu sonho 

é ter um barco (como gosta de desenhar, desenhou um para mim). 

Segundo ele, a venda já foi bem melhor na área, quando a prefeitura 

não impedia os ambulantes de colocarem seus balaios na rua e o 

pessoal da Gamboa de Baixo ganhava um dinheirinho vendendo os 

peixes que eles mesmos pescavam. Atualmente, há uma vigilância 

constante da comercialização de produtos alimentícios no trecho, 

obrigando os ambulantes a usar a tática de oferecerem seus produ-

tos dentro dos becos. 
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Eles guardam seus produtos em depósitos localizados nos pró-

prios becos que compõem o trecho. Como são conhecidos pelos 

moradores devido ao tempo em que trabalham no local, os mora-

dores ou donos dos estabelecimentos comerciais da área lhes per-

mitem guardar seus balaios e vender suas mercadorias nas vielas. 

Gerson guarda seus produtos num pequeno depósito localizado na 

entrada de um dos becos que serve de acesso a uma série de mo-

radias. Mas a condição é que o comércio seja pequeno: “As ‘véia’ 

não deixam colocar meus balaios, só essa pequena quantia, ai de 

mim se botar um balaio, me denunciam!”, confessou. 

Vendedores como Gerson se apropriam dos espaços centrais nor-

matizados por ideias higienistas baseadas em certos conceitos do 

que é moderno e aceitável e do que não o é. Apropriam-se, isto é, 

tornam seu um espaço que não é ou não deveria sê-lo; usam o espaço 

para a sua sobrevivência, para suprir suas necessidades vitais; com 

astúcia, negociam essa apropriação, na medida do possível; como 

ceramistas, vão moldando esse espaço em função dos usos que lhe 

conferem. Os espaços onde essas apropriações acontecem, e que Le-

febvre chama de “vazios” ou “buracos”, são, nesse caso, os becos, 

espaços dissimulados, fronteiriços, entre a casa e a rua. São os “lu-

gares do possível”, onde a virtualidade do urbano se concretiza. 

O personagem desta façanha é Gerson. Ator que se rebela pelo 

vivido e, com isso, produz vida urbana. Uma vida que gera rela-

ções, que provoca encontros, simultaneidade. Assim, o eviden-

ciamos num trabalho mais descritivo sobre os diversos espaços da 

Avenida Sete:

Certa vez, acompanhamos Gerson (o vendedor de camarão seco 

e castanhas) durante uma hora e meia. Nesse tempo, ele troca 

cumprimentos com mais de quinze pessoas, vendedoras e ven-

dedores da área, moradores, funcionários: ‘E aí Gerson?’, diz 

um, passando; ‘Cadê os quiabos?’, diz outra pessoa, parando um 

pouco; ‘e aí, Professor?’, diz, por sua vez, Gerson, para um se-

nhor em movimento. Ele nos explica quem são cada uma dessas 
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pessoas: ‘Essa é uma peça’ (forma de se referir a um morador 

homossexual, bancário, aposentado, que lhe deixa sacolas de su-

permercado para ele usar em suas vendas), ‘essa é barona’ (se-

nhora que mora no Politeama), ‘esse é um professor aposentado, 

freguês, chorão, mas gente boa’. Conhece todo mundo. (CARVA-

LHO FILHO; MONTOYA URIARTE, 2014b)

Se bem Lefebvre não tenha dito quem são os atores a fazer a vida 

urbana (vão os pesquisadores à rua pesquisar!), ele ofereceu um 

perfil geral. A luta pela vida urbana é obsessão dos não integrados, 

dos pobres, dos excluídos. Serão eles a lutar pela simultaneidade, 

integração, junção:

O urbano é a obsessão daqueles que vivem na carência, na po-

breza, na frustração dos possíveis que permanecem como sen-

do apenas possíveis. Assim, a integração e a participação são a 

obsessão dos não-participantes, dos não-integrados, daqueles 

que sobrevivem entre os fragmentos da sociedade possível e das 

ruínas do passado: excluídos da cidade, às portas do ‘urbano’. 

(LEFEBVRE, 1969, p. 93)

Em uma análise muito semelhante, Milton Santos escreveu so-

bre as “contra-racionalidades”, esses usos do espaço a partir de ou-

tras racionalidades (que não do valor de troca) desenvolvidas pelos 

excluídos:

Essas contra-racionalidades se localizam, de um ponto de vista 

social, entre os pobres. Os migrantes, os excluídos, as minorias; 

de um ponto de vista econômico, entre as atividades marginais, 

tradicional ou recentemente marginalizadas; e, de um ponto de 

vista geográfico, nas áreas menos modernas e mais ‘opacas’, tor-

nadas irracionais para usos hegemônicos. Todas essas situações 

se definem pela sua incapacidade de subordinação completa às 

racionalidades dominantes, já que não dispõem dos meios para 

ter acesso à modernidade material contemporânea. Essa experi-

ência da escassez é a base de uma adaptação criadora à realidade 

existente. (SANTOS, 1996, p. 246)
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Mais recentemente, Harvey (2011) levou adiante essa ideia. Se-

gundo ele, não será o proletariado a fazer a revolução urbana, a exi-

gir o direito à cidade, será o que ele denomina de “precariado”:

O que chamamos de ‘precariado’ tem suplantado o tradicional 

‘proletariado’. Se deve haver um movimento revolucionário 

hoje e neste lado do mundo (em oposição à China que se indus-

trializa), é do lado da problemática do ‘precariado’ desorgani-

zado que devemos olhar. Como tais grupos díspares poderiam 

se auto-organizar para constituir uma força revolucionária, eis 

o problema político mor. E uma parte do problema consiste em 

compreender as origens e a natureza de seus gritos e suas reivin-

dicações. (HARVEY, 2011, p. 40, tradução nossa)

Gerson sobrevive, literalmente, entre os fragmentos da socie-

dade: excluído da rua, impossibilitado de entrar no mundo da for-

malidade econômica. No beco, faz o possível acontecer: sobrevive, 

tece suas redes, conversa, vê o que resta da cidade e constrói a vida 

urbana de todos aqueles com quem ele se relaciona. Na Rua do For-

te, os becos são os lugares do possível.

à guisa de conclusão: saindo dos “campos cegos”

Lefebvre era um homem que acreditava na ideia de revolução.  

Em A revolução urbana (2002, p. 18) definiu a mesma como o 

conjunto das transformações que a sociedade contemporânea 

atravessa para passar do período em que predominam as ques-

tões de crescimento e de industrialização [...] ao período em que 

a problemática urbana prevalecerá decisivamente. 

Acreditava ser a cidade o lugar da revolução e as questões urbanas os 

motivos desta: 
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as contradições não se situam mais entre a cidade e o campo.  

A contradição principal se desloca e se situa no interior do fenô-

meno urbano: entre a centralidade do poder e as outras formas 

de centralidade, entre o centro ‘riqueza-poder’ e as periferias, 

entre a integração e a segregação. (LEFEBVRE, 2002, p. 155)

A revolução se faria na cidade e pela cidade e as transformações 

não viriam das saídas institucionais: 

até nova ordem, a prática social encontra-se submetida aos polí-

ticos. Eles apoderam-se dela através das instituições e dos apare-

lhos [...]. Eles se movimentam no interior de marcos institucio-

nais e ideológicos, quando se trata, precisamente, de transpô-los. 

(LEFEBVRE, 2002, p. 131) 

Então, viriam de onde? Não do proletariado, mas dos trabalha-

dores urbanos, do urbano que resta, isto é, da vida urbana cons-

truída pelos excluídos mediante apropriações de espaços e tempos 

ou exigida pelos movimentos sociais urbanos, não industrializados 

ou operários. No entanto, Lefebvre admitia que não era fácil en-

xergar essa força, esses novos atores, essas novas fórmulas de luta. 

Em A revolução urbana, ele designava o seu momento atual como 

um estágio entre duas épocas, no meio, no corte, nas dobras delas. 

Entre elas, existiam “campos cegos”, na medida em que não conse-

guíamos enxergar:

Em que consiste tal cegueira? No fato de olharmos atentamente 

o campo novo – o urbano – vendo-o, porém, com os olhos, com 

os conceitos, formados pela prática e teoria da industrialização, 

com um pensamento analítico fragmentário e especializado no 

curso desse período industrial, logo, redutor da realidade em 

formação. (LEFEBVRE, 2002, p. 38)

Para sair da cegueira, é preciso se despojar de velhos conceitos 

ou ideias fixas e ver nas novas práticas, novos atores e novos luga-

res, embriões de uma nova realidade urbana. A luta não se reduz a 
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um discurso articulado, a uma prática organizada, a um movimen-

to centralizado. Lefebvre abriu um caminho ao nos lembrar que é 

preciso enxergar com novos olhos o campo novo que surge. Seguin-

do a trilha de Lefebvre, David Harvey (2012) nos incita hoje a per-

guntarmos quem está produzindo e reproduzindo a vida urbana. 

Este artigo trouxe Lefebvre, as queixas e reivindicações da Amach, 

e o espaço e as práticas de Gerson: uma pequena contribuição para 

o desafio aberto por Lefebvre e retomado por Harvey.
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Direitos animalitários e novas vanguardas 
em políticas públicas

Liziane Gonçalves de Matos 
Arlei Sander Damo

introdução

Em 22 de abril de 2012 o artista de rua Feliciano Falcão, popular-

mente conhecido como “Homem do gato”, foi notificado pela Secre-

taria de Meio Ambiente (SMAM) de Porto Alegre para comparecer 

a esse órgão a fim de prestar esclarecimentos e adequar seu espe-

táculo, cujo clímax é a simulação da morte de um felino. A notifi-

cação, assinada por um fiscal da SMAM, revelava uma convicção 

hesitante, tornando evidente a contrariedade dessa Secretaria – ao 

menos do fiscal – em relação à convocação. O texto deixava claro que 

a SMAM, como responsável pela administração do Parque da Reden-

ção, um dos locais em que atua o Homem do gato, não podia se furtar 

de suas atribuições e por conta disso estava propondo a mediação.  

A solicitação de enquadramento do Homem do gato teria, segundo a 

própria notificação, partido da recém-criada Secretaria dos Direitos 

dos Animais (SEDA), por iniciativa da primeira-dama, que na época 
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atuava em cargo comissionado nessa secretaria e estava descontente 

com a encenação.1

O Homem do gato tem uma trajetória artística de aproximada-

mente 30 anos, sendo um dos comediantes de rua mais populares de 

Porto Alegre. Seu currículo é extenso e inclui performances em vá-

rias capitais brasileiras, bem como em eventos públicos e privados 

das mais diversas matizes. Em Porto Alegre, ele atua com maior fre-

quência no centro histórico, em dias de semana, e aos domingos no 

Brique da Redenção, tradicional espaço de circulação dos porto-ale-

grenses, onde se misturam o comércio de artesanato e antiguidades, 

manifestações políticas e culturais, lazer e sociabilidade em geral.  

O repertório do Homem do gato é variado, mas o número que lhe 

deu projeção e agora gerou incômodo à SEDA consiste na simulação 

da morte de um gato que, supostamente, encontra-se num saco de 

náilon que ele manipula com um pedaço de pau.2 Além do cachê 

amealhado com a performance, ele vende um apito artesanal que 

simula o miado de um gato, algo que boa parte das crianças de Porto 

Alegre têm ou tiveram. 

Em 30 anos “matando o gato” – na verdade, 90% ou mais da 

encenação é ocupada por performances de improviso, verbais e 

corporais, com a interação de seu próprio público – Falcão alegou, 

em resposta enviada à SMAM, jamais ter sido molestado. Em nota 

veiculada na internet, propunha-se, no entanto, comparecer à au-

diência e sugeria, inclusive, sua contratação para divulgar as ações 

da SEDA, afinal ele próprio seria um amante dos animais, como 

1 Regina Becker Fortunati se define como militante histórica da causa animal. 
Sua atuação foi decisiva para a criação da SEDA, em 2011, como vamos mostrar 
ao longo do texto. Com a reeleição de Fortunati, em 2012, Regina foi nomeada 
secretária da SEDA, e em 2014 ela concorreu à deputada estadual pelo PDT, tendo 
sido eleita com 46.788 votos. Praticamente 2/3 desses votos (29.177) foram dados 
por porto-alegrenses, distribuídos por todas as sessões eleitorais da cidade. 
Regina foi, na ocasião, a segunda deputada estadual mais votada na capital.

2 Pode-se ter uma ideia da performance a partir de postagem disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=SPgY9FRwd38>. Acesso em: 10 out. 2013.
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provariam as fotos que possui com seus filhos e os respectivos bi-

chos de estimação. Não obstante, deixava claro que encarava aquela 

advertência como censura, e argumentava que a peça era apenas 

uma ficção – assim como o gato não passava de um simulacro –, 

razão pela qual não atentava contra os direitos dos animais. 

Quando o caso ameaçava ganhar proporções mais amplas – 

chegou a ser noticiado no site do principal veículo de comunicação 

do Rio Grande do Sul – a própria prefeitura, quiçá o prefeito, tratou 

de encerrá-lo. A SEDA publicou uma nota em seu site afirmando 

que estava negociando “novos critérios” para a apresentação do 

Homem do gato, sugerindo que ele, no início e no final da apresen-

tação, “oriente o público a cuidar dos animais e falar da importân-

cia da posse responsável”. (SEDA..., [201-]) Tratava-se de um ano 

de eleições municipais, e a criação da SEDA, no ano anterior, se-

ria usada para angariar votos, afinal era uma das realizações mais 

destacadas da gestão Fortunati. De fato, a campanha eleitoral do 

prefeito e candidato à reeleição daria amplo destaque à criação e 

atuação da SEDA, com seu perspectivismo animalitário sugerin-

do o paralelismo entre humanos e animais. Como vamos mostrar 

oportunamente, a publicidade da SEDA foi muito bem recebida 

pelos eleitores. Todavia, a intransigência para com o Homem do 

gato poderia ter dado lastro a um discurso de contestação – que até 

existe, mas não chegou a ganhar proporções significativas –, acu-

sando o prefeito Fortunati de ser mais sensível às causas animais 

do que às humanas. 

Seja como for, o Homem do gato, ou pelo menos o espetáculo 

e o apito que imita o animal, podem estar com os dias contados. 

Não são poucas as pessoas que deixaram de rir com a brincadeira 

e outras que já a consideram de mau gosto. A iniciativa da SEDA 

de enquadrar o espetáculo pode soar autoritária do ponto de vista 

político e simplória do ponto de vista artístico, mas é fato que ela 

não está fora de contexto, tendo o respaldo de muitos cidadãos e 
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movimentos de defesa dos direitos dos animais. Ainda que a morte 

do gato seja apenas uma ficção, a violência simbólica é escancarada 

e espetacularizada. O riso e escárnio da encenação dariam ao sacri-

fício imposto uma conotação afirmativa, afirmam os militantes da 

causa animalitária, estimulando os maus tratos. 

Seguindo Bakhtin (1993) ou Darthon (2011), por exemplo, po-

deríamos suscitar interpretações mais abertas sobre a recepção da 

peça. Todavia, nos interessa aqui colocar em perspectiva o ponto de 

vista da SEDA e da cidade que a criou. O emparelhamento do esta-

tuto de humanos e animais, disseminado pelas diversas entidades 

que militam na defesa dos direitos animalitários, tem se mostra-

do de uma pregnância extraordinária entre os porto-alegrenses, 

constatação corroborada por outras investigações antropológicas. 

(PASTORI, 2012; SORDI, 2010, 2011) Nesse contexto, a criação da 

SEDA pode ser tomada como o coroamento de uma trajetória de 

luta e, como tal, revela-se paradigmática. Como na década de 1990, 

quando Porto Alegre se tornou referência com a criação do Orça-

mento Participativo (OP), agora ela volta à cena na vanguarda das 

políticas públicas com algo que poderia muito bem ser denominado 

como “cidadanização animalitária”. 

O objetivo deste texto é recuperar, em linhas gerais, o proces-

so de instituição da SEDA, buscando evidenciar o significado da 

criação dessa instância de governo veiculada ao poder executivo 

municipal. Na origem, este era um capítulo de dissertação de mes-

trado que tratava da militância em torno da causa animalitária em 

Porto Alegre e fora subsidiado pela etnografia realizada ao longo de 

2010 e 2011. (MATOS, 2012) Para esta publicação, o texto foi remodela-

do visando aprofundar a discussão de um ponto específico: o modo 

como em Porto Alegre se concretiza a intersecção entre a sensibi-

lidade em relação aos animais, a militância pelos seus direitos e as 

políticas públicas atinentes ao tema.
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reconfiguração do estatuto dos animais

O estatuto jurídico dos animais e a transformação da lei em relação 

aos “maus-tratos”, que passam a ser considerados crimes,3 não se 

apresentam como incipientes no campo dos direitos dos animais no 

Brasil, ainda que sejam recentes se comparados ao contexto francês, 

por exemplo.4 O que se apresenta como novo nesse caso é o envolvi-

mento e a intervenção direta do Estado. Apesar da Constituição de 

1988 estabelecer medidas de proteção aos animais, a noção de com-

promisso e responsabilidade por parte do poder público só agora, 

duas décadas depois, é efetivamente posta em prática, em boa me-

dida graças à atuação de militantes pelos direitos animais. A mobi-

lização desses movimentos redefine o estatuto dos animais – como 

“sujeitos” e não “coisas” –, projetando sobre eles uma modalidade de 

“sentimento moral”. (FASSIN, 2010) Como questiona Kulick (2009, 

p. 484), ao analisar a suposta obesidade dos animais de estimação na 

Inglaterra e na Suécia e o envolvimento do Estado nesses casos, 

o que se pode dizer a respeito do clima social e cultural em geral 

que faz com que seja possível – e, na opinião de muitos, desejável 

e até mesmo moralmente imperativo – que o Estado intervenha 

em nome de animais acima do peso?. 

3 Anterior à promulgação da Constituição de 1988, o Decreto-lei n° 24.645, de 
julho de 1934, prevê pena para todo aquele que incorrer em seu artigo 3º, item 
V: “Abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como dei-
xar de ministrar-lhe tudo que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive 
assistência veterinária”. Esse mesmo decreto, em seu artigo 1º, destaca que: 
“todos os animais existentes no país são tutelados pelo Estado”. (BRASIL, 1934, 
grifo nosso) 

4 A primeira Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, por exemplo, foi ins-
taurada em setembro de 2011 em Brasília, recebendo o apoio de 212 deputa-
dos, tendo sido convidada para o ato a primeira-dama de Porto Alegre e secre-
tária especial dos direitos dos animais, Regina Becker.
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Na esteira do questionamento de Kulick, pode-se afirmar, num con-

texto mais amplo, que o Estado passou a intervir em vários setores 

para garantir o “bem-estar dos animais”, como ficará evidente a se-

guir. Mas não se pode analisar em que consiste esta noção de “bem-

-estar animal” sem que se leve em consideração o conteúdo moral 

que a categoria carrega. 

A ética do animal welfare, ao adentrar a seara do politica mente 

correto, como destaca Digard (1999), tornou-se uma demanda so-

cial. No entanto, enquanto alguns sustentam que os animais de-

vem receber um tratamento mais “humanitário”, como é o caso de 

protetores e militantes pelos direitos dos animais, outros (poucos, 

no contexto atual) destacam que estes não merecem o respeito e a 

consideração oferecidos aos humanos, constituindo-se em “obje-

tos” de domínio privado, e não público.

A nova configuração em relação ao tratamento dispensado aos 

animais vai além da simples proteção contra os maus tratos. A rede 

privada de atendimento à saúde, à alimentação e aos cuidados es-

téticos dos animais tem crescido constantemente nos últimos anos. 

(PASTORI, 2012) Não menos significativo é o suporte de “voluntá-

rios” que, individualmente ou em grupos (em ONGs, sobretudo), 

atuam em frentes muito diversas – denúncias, campanhas de ado-

ção, orientações aos “acompanhantes” sobre perfil, gosto e atitu-

des dos animais, e assim por diante. A intervenção mais incisiva 

do Estado, através da criação de agências especializadas como a 

SEDA, parece ser um último estágio desse processo de constituição 

de um welfare animal state. (DIGARD, 2009) Ainda segundo Di-

gard, a estratégia desses grupos de defesa dos animais, no âmbito 

do que ele designa como “lobby animalitário”, consiste em se “auto 

proclamarem porta-vozes de uma maioria silenciosa”. Sordi (2011,  

p. 13), também destacou que a 

legitimidade da representação dos animais que alegam possuir 

os defensores de seus direitos deriva da empatia ou consciência 

que possuem frente ao seu sofrimento e à sua privação de liber-
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dade, sendo uma representação legítima por dar voz aos que não 

possuem voz.

Como destacam Manceron e Roué (2009), as relações estabele-

cidas com os animais constituem um dos substratos desta trama 

social contemporânea na qual o que está em jogo é a capacidade de 

uns e de outros de justificar e negociar seu próprio regime de ação 

sobre o mundo. Nesse sentido, esses movimentos acabam se apro-

priando de uma discursividade performativa, já estabelecida no 

campo dos movimentos sociais pelos direitos humanos, que agora 

é dirigida também aos animais,5 em que pese que este movimento 

de deslizamento semântico não seja realizado pelos mesmos grupos 

e entidades. Antes, pelo contrário, não é incomum encontrarmos 

militantes dos direitos animalitários que são esquivos e até reativos 

aos direitos humanos. Isso não tem impedido que os ativistas pelos 

direitos dos animais venham usando como mote reivindicatório a 

“humanização” das condições de vida, de trabalho e de morte para 

os animais. Um dos exemplos mais eloquentes dessa asserção é o 

chamado “abate humanitário” que, segundo a Sociedade Mundial 

de Proteção Animal (WSPA, na sigla em inglês), consiste nos proce-

dimentos de manejo pré-abate (do transporte da propriedade rural 

até o frigorífico) com vistas a garantir o bem-estar dos animais e 

evitar um “sofrimento desnecessário”.

a vanguarda dos direitos animalitários

Recuperando-se em diacronia as ações do Estado em relação ao tra-

tamento dos animais na cidade de Porto Alegre, percebe-se que a 

sensibilização ao sofrimento e a tentativa de garantir-lhes o “bem-es-

5 Em sua posição crítica ao movimento pelos direitos dos animais na França,  
Digard (2009) destacou que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, em 
1978, constitui-se numa paródia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 



208  | Cidadania e direitos humanos

tar” corresponde a uma economia moral (FASSIN, 2010),6 vigente no 

espectro mais amplo da sociedade porto-alegrense. Antes da criação 

da SEDA existia a Coordenadoria Multidisciplinar de Políticas Públi-

cas para Animais Domésticos (Comppad) e antes desta havia o Fórum 

de Bem-Estar Animal, ligado à Comissão de Saúde e Meio Ambiente 

(Cosmam) da Câmara de Vereadores.7 

É ilustrativo acerca da atuação dessas agências o Projeto de Lei 

de autoria do vereador Sebastião Melo do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) – mesmo partido do então prefei-

to José Fogaça –, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado no 

segundo semestre de 2008. A Lei nº 10.531, conhecida como a “Lei 

das Carroças”, prevê a retirada destas das ruas de Porto Alegre em 

até oito anos, a contar da data da homologação, sob a alegação, en-

tre outras, de que a interdição daria um fim aos maus-tratos contra 

cavalos. Em seu site oficial,8 o autor do projeto destaca que “mui-

tos animais sequer recebem alimentação suficiente, água ou trata-

6 Segundo o entendimento de Fassin (2010, p. 12), a economia moral implica “[...] 
la production, la répartition, la circulation et l´utilisation des émotions et des va-
leurs, des normes et des obligations dans l éspace social: ellas caractérisent um 
moment historique particulier et, éventuellment, um groupe donné”.

7 Essas iniciativas não podem ser entendidas sem a devida contextualização, o 
que implica considerar as organizações civis, incluindo-se diversas ONGs, que 
se proliferaram nas três últimas décadas e cuja atuação privilegia os animais 
“abandonados” ou “vulnerabilizados” – o segundo termo é uma espécie de 
atualização gramatical do primeiro. Não menos importante são os pet shops, 
cuja prestação de serviços remunerados é seguidamente acompanhada pela 
pedagogização dos proprietários/responsáveis e não raro pelo engajamento 
desses profissionais – um tipo de médico vocacionado, militante em tempo 
integral. Quando se trata de situar no tempo a militância pela causa animal 
na cidade, algumas narrativas remontam à criação de uma associação datada 
de 1910 e, no mais das vezes, faz-se referência à Palmira Gobbi, fundadora da 
Associação Rio-Grandense de Proteção dos Animais (Arpa) em 1934. A trajetó-
ria de Palmira, falecida em 1979, é reconhecida no presente, tendo se tornado, 
inclusive, nome de rua.

8 Disponível em: <http://www.sebastiaomelo.com.br>. Acesso em: 10 ago. 2010. 
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mento adequado”.9 Outro argumento sustentado pelo vereador é de 

que o trabalho de coleta de material reciclável não deve ser feito por 

“carroceiros”, mas sim pelo poder público. Interessante destacar 

na “Lei das Carroças” que os veículos de tração humana, dos cha-

mados “carrinheiros”,10 também deverão deixar de circular pelas 

ruas da cidade. No entanto, toda a disputa envolvendo a prefeitu-

ra, militantes da causa animal e carroceiros constituiu-se em torno 

dos cavalos que puxam carroças, e não dos humanos que tracionam 

carrinhos. O que parece moralmente condenável não é o trabalho 

humano, e se ele ocorre, muitas vezes, nas mesmas condições exte-

nuantes que o dos cavalos, ou se os “carrinheiros” carregam tanto 

peso quanto uma carroça. O que está em jogo é a condenação do 

valor utilitário atribuído aos cavalos, de seu uso como instrumento 

de trabalho e das adversidades a que seriam submetidos – o chicote, 

por exemplo, é seguidamente referido como “objeto de tortura”. 

Em junho de 2008, temerosos de perder o único meio de tra-

balho de que dispunham, os carroceiros, sobretudo da região das 

Ilhas de Porto Alegre, local de grande concentração de famílias que 

dependem da renda advinda das carroças,11 lotaram a Câmara de 

Vereadores a fim de tentar impedir a aprovação do projeto de lei.  

Os debates centraram-se, por um lado, nos discursos da Associação 

9 Porto Alegre possui muitos dos chamados veículos de tração animal circulan-
do pelas ruas, chegando a receber, inclusive, a denominação de “a capital das 
carroças” por parte de algumas ONGs de proteção animal. 

10 Denominação que recebem aqueles que valem-se de veículos semelhantes às 
carroças, usados para a coleta de lixo reciclável na cidade, porém sem a utili-
zação de cavalos. Os carrinhos são fabricados artesanalmente e os “carrinhei-
ros” empreendem a própria força para locomover estes veículos. 

11 A maior parte das carroças é usada na coleta de lixo seco na região central da 
cidade, em relação à qual as Ilhas estão à distância privilegiada. Boa parte das 
famílias que habita as Ilhas são de baixa renda e as moradias padecem de vá-
rios problemas, entre eles os alagamentos no período de inverno. Intervenções 
do poder público nessa região são escassas, entre outros motivos, porque se 
trata de uma zona de proteção ambiental e, segundo muitos ecologistas, os 
humanos deveriam ser removidos do local.  
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dos Carroceiros de Porto Alegre, vinculados ao Movimento Nacional 

dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), que reivindicavam 

seu direito de trabalhar, destacando que as carroças fazem parte da 

história de Porto Alegre e, de outro, dos militantes pelos direitos dos 

animais e vereadores engajados na “causa animal”, enfatizando que 

os cavalos sofrem com o trabalho pesado ao qual são submetidos, 

tornando-se vítimas de seus próprios donos. 

Os embates entre uma sensibilidade afetada pelo sofrimento dos 

animais e outra atinente às mazelas humanas nortearam as discus-

sões na Câmara de vereadores – o que não implica dizer que tais 

sensibilidades sejam por definição contrastivas. Na tentativa de re-

pelir as acusações de desdém para com os humanos, ONGs como 

a “Chicote Nunca Mais”, sugeriam que “miséria e sofrimento não 

são sinônimos”.12 Quer dizer: a miséria dos carroceiros não justi-

ficaria o sofrimento causado aos cavalos. Para outros, no entanto, 

miséria e sofrimento, tanto dos humanos quanto dos animais, eram 

pensados articuladamente. E havia, nesse debate, também aqueles 

que consideravam a hipótese dos cavalos serem bem cuidados pe-

los carroceiros, como se pode comprovar em comentários na inter-

net, à época da discussão da Lei das Carroças: “Quem sobrevive de 

carroças ou conhece os carroceiros sabe da boa relação que se 

tem com os cavalos. Não é só o bicho que está magro, o próprio 

catador13 e seus filhos também!” A lei foi aprovada em junho de 

2008, após acordos incluindo alternativas de trabalho e renda para 

os carroceiros. 

12 Em sua apresentação, a ONG destaca que foi criada “para combater o desfile 
de horrores com carroças puxadas por cavalos com fome, sede, feridos, mu-
tilados ou espancados em via pública, competindo com os automóveis, em 
um medievalismo insano. Utiliza-se dos instrumentos que a lei disponibiliza 
aos cidadãos para ver reconhecidos os direitos dos animais”. (CHICOTE NUNCA 
MAIS, [201-?])

13 Referência ao fato de que a maior parte dos carroceiros mobilizados usavam 
os animais na coleta de lixo reciclável.
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Com a criação da Comppad – que mais tarde daria origem à SEDA 

– na administração do prefeito José Fortunati (PDT), desenvolveu-

-se, em parceria com a Empresa Pública de Transporte e Circula-

ção (EPTC), o Projeto “Adote um cavalo”, destinado àqueles que 

“sofrem maus-tratos” por carroceiros ou que são abandonados, 

recolhidos pela EPTC e encaminhados para adoção. É interessante 

explicitar as regras estipuladas para a escolha do futuro adotante, 

entre as quais destacam-se: a) “O interessado será depositário fiel 

do animal, não podendo comercializá-lo de nenhuma forma”; b) 

O interessado deverá possuir chácara ou sítio fora da área urbana; 

c) “O animal não poderá ser submetido a qualquer tipo de traba-

lho, especialmente os de tração, como guia de carroças, charretes 

ou arados. Também não deverá ser usado em práticas esportivas, 

como salto ou corrida.” (PROJETO..., 2013) Em síntese: o cavalo 

adotado não deverá possuir nenhum tipo de valor utilitário ao seu 

“fiel depositário”. Como animal de estimação, este não poderá ser 

submetido nem mesmo a práticas esportivas, como equitação. 

Na tentativa de redefinir o espaço e o papel dos animais na ci-

dade, são igualmente recorrentes as formas discursivas calcadas 

na retórica do “avanço”, da “modernização” e do “desenvolvi-

mento”. Esses discursos interpelam e ao mesmo tempo justificam 

a intervenção do poder público, numa espécie de radicalização do 

biopoder. Em uma cidade como Porto Alegre, a existência de car-

roças revelaria um “atraso” não apenas por ser um veículo de tra-

ção animal a atrapalhar o trânsito, mas porque utilizam animais 

como instrumento de trabalho, além dos maus-tratos a cavalos, 

o que também constitui-se em um atraso, em um “medievalismo 

insano”, como destaca a ONG “Chicote Nunca Mais”. Quanto a isso, 

a fala do vereador Adeli Sell (PT), durante sessão ordinária da Câ-

mara de Vereadores que aprovou a criação da SEDA – da qual nos 

ocuparemos a seguir –, é reveladora. 
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[...] Quero também lembrar que nós aprovamos, recentemente, 

o Fundo Municipal, para que pudéssemos reciclar o carrinhei-

ro, o carroceiro, o catador, para que tenham outra profissão e 

que não precisem sobreviver da carroça e do carrinho, ativi-

dades que não condizem com a modernidade. Por uma Porto 

Alegre moderna, inclusiva, com sustentabilidade ambiental, 

social e econômica; uma Capital que possa ser um exemplo de 

combate aos maus-tratos dos animais, uma Capital que pos-

sa ser referência do bem-estar animal, e para que possamos 

conviver num mundo cada vez mais harmônico, eu voto pela 

aprovação do Projeto.

O discurso do vereador Beto Moesch (PP)14 também é significati-

vo, embora seus argumentos sejam circunscritos às carroças.

A criação de uma Secretaria, obviamente, não finaliza um 

trabalho, em hipótese alguma, não termina por aí, talvez até 

comece um trabalho, mas faz parte de um processo de amadu-

recimento da sociedade porto-alegrense, de amadurecimento 

desta Casa, do Poder Executivo, do Ministério Público e, prin-

cipalmente, da sociedade organizada, que entenderam que não 

há cidade desenvolvida com animais maltratados. Nós pode-

mos ter viadutos, podemos ter avenidas, podemos ter prédios, 

mas se tivermos animais maltratados, abandonados, cidade 

desenvolvida não será [...].

Nas duas transcrições, pode-se notar como vereadores de par-

tidos distintos e até antagônicos, como é o caso do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e do Partido Progressista (PP) – cujas origens 

14 O vereador Beto Moesh foi secretário municipal do meio ambiente no período 
de 2005 a 2008. Atualmente, é vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio 
Ambiente (Cosmam) e preside a Comissão Especial para acompanhar a imple-
mentação da Lei nº 10.531/08, conhecida como “Lei das Carroças”. Também é 
membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, 
da Associação Nacional de Orgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), do 
Conselho dos Dirigentes Municipais de Meio Ambiente (Condima) e do Fórum 
de Ações Sustentáveis para Habitações de Interesse Social de Porto Alegre.
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remontam à Arena, partido que deu suporte à Ditadura Militar 

–, convergem quando se trata de diagnosticar que a existência de 

carroças não combina com o ideal de modernidade e de desenvol-

vimento almejado para a cidade. A propósito, é de autoria de Beto 

Moesch a Lei nº 10.933, aprovada em julho de 2010, a qual estabelece 

normas para a realização de feiras de comércio de animais, estipu-

lando horários e a presença de um veterinário, bem como diver-

sas outras medidas com vistas à “salvaguardar a integridade física 

dos animais” expostos. (PORTO ALEGRE, 2010) Em seu discurso na 

ocasião, ele ressaltou:

O projeto pede informações básicas sobre a aquisição respon-

sável de um animal – porque nós não estamos comprando um 

brinquedo que depois colocamos na prateleira ou na gaveta, se 

não quisermos mais, mas sim uma vida que necessita de ali-

mentação, de carinho, de cuidados, e isso tem que ser dito ao 

comprar e vender aquele animal. O Projeto pede um cartaz e 

um folder explicando isso. 

O projeto limita, mas não proíbe a realização de feiras que pro-

movem a venda de filhotes. No entanto, os organizadores destas 

sentiram-se prejudicados diante de tantas exigências e, recla-

mando seu direito de trabalhar, acabaram transferindo o evento, 

outrora realizado no Shopping DC Navegantes, em Porto Alegre, 

para outro shopping em um município da região metropolitana.15  

A posição do DC Navegantes foi de que seria inviável a ocorrência do 

evento em cinco dias e com apenas cinco horas de duração, como 

estipula a nova lei, tendo em vista que o investimento, por parte de 

15 A tradicional Feira Mundial de Filhotes, outrora realizada no Shopping DC 
Navegantes, em Porto Alegre, foi transferida para a cidade de Canoas, no 
shopping homônimo. Devido a protestos contra o comércio de animais rea-
lizados pela ONG “Vanguarda Abolicionista” em frente ao Canoas Shopping, 
essa mesma feira passou a ser realizada no Shopping Bourbon do município 
de São Leopoldo, o qual passou a se constituir, da mesma forma, como alvo 
de protestos pela mesma ONG.
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seu promotor, não seria compensado. Segundo os administradores 

do shopping, todos sairiam perdendo com as novas regulamenta-

ções, não apenas o shopping, mas criadores de animais, frequenta-

dores do evento e a cidade de Porto Alegre.

Pode-se questionar o excesso de atenção à causa animalitária 

por parte do Executivo e do Legislativo porto-alegrense, mas ja-

mais duvidar da coerência. O tradicional Acampamento Farrou-

pilha,16 realizado anualmente no Parque da Harmonia, em plena 

região central de Porto Alegre, passou a ter restrições quanto à cir-

culação de cavalos a partir de 2011. Em agosto daquele ano a Co-

missão de Festejos, nomeada pelo prefeito José Fortunati, divulgou 

nota oficializando a restrição. Segundo a Comissão, essa foi uma 

“medida de segurança”, não se configurando um “desrespeito à li-

gação simbólica entre o gaúcho e o cavalo”. O objetivo seria evitar 

acidentes em um evento que chega a reunir mais de um milhão de 

pessoas. Mas engana-se quem imaginou que a justificativa seria a 

segurança das pessoas ou questões sanitárias – não há cocheiras 

no local. A alegação da SEDA foi de que a quantidade de pessoas no 

evento seria prejudicial aos animais:

O elevado número de visitantes do Parque Harmonia e o excesso 

de barulho podem levar os animais à situação de desgaste emo-

cional, inquietação e estresse. Devido a tais fatores, a Secretaria 

tem posição favorável em relação à medida, no sentido de res-

tringir a permanência dos animais em local mais apropriado. 

(SEDA..., 2011)

16 Em alusão à Revolução Farroupilha, que se iniciou em 20 de setembro de 1835 
e se estendeu até 1º de março de 1845. O “20 de setembro” é atualmente um 
feriado estadual efusivamente comemorado. O Acampamento Farroupilha, 
que se estende por mais de duas semanas, foi adquirindo notoriedade nas últi-
mas décadas a ponto de se tornar um dos eventos turísticos mais importantes 
da cidade. 
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A sensibilidade em relação aos animais, nesse caso aos cavalos, 

acaba sendo difundida em diversos espaços sociais e reitera uma ló-

gica centrada na ética do bem-estar animal, sustentada pelo poder 

público, que passa a elencar diversos preceitos (morais), com vistas 

a garantir este “bem-estar”. Esses preceitos, cuja violação pode re-

presentar insensibilidade e crueldade, vão desde extinguir veículos 

de tração animal das ruas da cidade, numa tentativa de descons-

truir o caráter utilitário que os cavalos possuem, até a restrição à 

circulação destes num evento que procura reproduzir e valorizar a 

figura do gaúcho, passando, é claro, pelo “enquadramento” do qual 

passou o Homem do gato. 

***

Digard (1999) destaca que o movimento em defesa dos direitos 

dos animais na França apresenta um caráter fragmentário e múl-

tiplo. Enquanto uns denunciam atitudes fundamentalmente utili-

taristas em relação aos animais (de companhia), outras associações 

apresentam um ponto de vista estritamente “protecionista” e se 

interessam pela proteção de todos os animais, selvagens e domés-

ticos, das investidas dos homens. A maior parte desses militantes 

buscam regulamentações mais estritas nas condições de detenção, 

criação, exploração, transporte e comércio de animais, a fim de 

lhes garantir um relativo “bem-estar”, ao passo que outros recla-

mam a interdição, pura e simples, de certos usos dos animais, como 

o consumo de carne e a experimentação. 

A ideia de fragmentação do “movimento animalitário” suge-

rida por Digard pode ser estendida às associações e ONGs ligadas 

ao movimento abolicionista,17 por exemplo, já analisado por Sordi 

17 O Movimento Abolicionista é tido como o mais radical no interior do movi-
mento de defesa dos direitos dos animais, e seus adeptos se opõem e pro-
curam abolir, como a designação sugere, qualquer tipo de utilização humana 
de animais não humanos. Defendem que os animais não devem ser tratados 
como propriedade, sendo contrários, portanto, ao comércio e ao consumo de 
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(2010, 2011). A SEDA, em contrapartida, seria uma estratégia para 

mitigar essa fragmentação, cuja ênfase dos cuidados tem recaído 

sobre os animais domésticos ou de “companhia”, como cães e ga-

tos. Daí a mudança na denominação quando da criação da SEDA: 

de Coordenadoria Multidisciplinar de Políticas Públicas para Ani-

mais Domésticos para Secretaria Especial dos Direitos dos Ani-

mais. Essa mudança é significativa, pois ela denota uma amplia-

ção no escopo do trabalho que a prefeitura pretende desenvolver, 

em termos práticos e simbólicos: não se trata apenas do desen-

volvimento de políticas públicas para determinados animais (os 

domésticos), mas da institucionalização da proteção de todos os 

animais, um direito universal, portanto. 

Nesse sentido, para além dos projetos em relação aos cavalos, a 

decisão de transferir os animais de um minizoológico localizado no 

Parque da Redenção18 para um criadouro nas proximidades de San-

ta Maria (na região central do Estado, a mais de 250 km da capital), 

constituiu-se noutra ação promovida pela SEDA. Em parceria com a 

Secretaria Municipal do Meio-Ambiente (SMAM) e com o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), os animais que habitavam os 

viveiros e se constituíam em um dos “atrativos” do Parque, o mais 

frequentado pelos porto-alegrenses, foram removidos sob alegação, 

por parte do Ibama, de que o local não oferecia condições adequa-

animais, seja na alimentação, seja na prática de compra e venda de animais, 
incluindo os chamados de companhia ou estimação. 

18 “O Minizoo foi criado em 1925, durante a implantação da primeira etapa da 
urbanização do Parque Farroupilha [...] Com o desenvolvimento da cidade e a 
preocupação em proteger esses animais e os que chegavam de doações, foram 
construídas no ano de 1927 gaiolas para abrigá-los [...] Em meados da década 
de 60, como a população de animais era considerável, alguns foram transferi-
dos para o Zoológico de Sapucaia do Sul, permanecendo no Minizoo primatas e 
aves. Em 10 de novembro de 1984, para homenagear uma das mais conhecidas 
defensoras dos animais da cidade, recebeu o nome de Palmira Gobbi Dias. Em 
1988, os viveiros foram realocados para o interior do parque, com o intuito de 
não expor os animais ao ruído e à poluição atmosférica causada pelo tráfego 
intenso do entorno”. (MINIZOO, [20--?])
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das para permanência destes. Sob protestos de alguns e aplausos de 

outros, como destaca a reportagem de um dos principais jornais da 

cidade do dia 20 de dezembro de 2011, o minizoológico deixou de 

existir.19 A ética do “bem-estar” animal também se faz presente 

nesse caso. Como os cavalos no Parque da Harmonia, os animais do 

Minizoo não poderiam “sobreviver” em área urbana, interagindo 

constantemente com humanos. O valor utilitário dos animais tam-

bém foi questionado na ocasião, sob alegação de que eles não podem 

servir para serem observados por “grupos de humanos curiosos” e 

para “diversão de crianças”. A então primeira-dama Regina Becker, 

em entrevista ao informativo da SEDA, destacou que:

Em nenhum momento, a Seda irá se furtar do debate, seja ele 

contra ou a favor da transferência do minizoo. Nosso dever é ex-

plicar à população que Porto Alegre não é mais a mesma de 77 

anos atrás [...] 

Nossa preocupação com os Direitos dos Animais está respaldada 

numa antiga causa dos protetores e defensores que, em junho de 

2011, se tornou realidade na Capital, com a criação da Seda [...]. 

(TRANSFERÊNCIA..., 2011)

A fala da primeira-dama é representativa da nova configuração 

que se instituiu em relação aos animais na cidade. “Porto Alegre não 

é mais a mesma de 77 anos atrás”, pois os animais foram trazidos à 

cena política, e a reivindicação por direitos, pelo fim dos “maus-

-tratos” e a busca pelo seu “bem-estar”, além de se constituírem em 

causas legítimas, passaram a ter o respaldo do poder público.

Inseridas nesta preocupação com os direitos dos animais, as 

principais ações e intervenções da nova secretaria recaem sobre 

o “Projeto bicho amigo”, originário da Comppad, cuja finalida-

de, segundo consta no site da prefeitura, é prestar atendimento a 

“animais de comunidades em situação de vulnerabilidade social” 

19 Veja-se, entra outras, reportagem publicada pelo GaúchaZH: Animais são re-
movidos do Minizoo da Redenção, em Porto Alegre (20110. 
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(AMARAL, 2012) e, da mesma forma, manter o controle reproduti-

vo destes através da esterilização gratuita. As atividades do “Bicho 

amigo” realizam-se através de dois ônibus, cedidos pela Associação 

de Transportadores de Passageiros (ATP) e pela Carris, empresa de 

transporte público da prefeitura de Porto Alegre, denominados de 

Unidades Móveis I e II. O ônibus da Unidade Móvel I foi adaptado 

para servir como consultório médico-veterinário itinerante, e o da 

Unidade Móvel II para transportar animais até clínicas-veterinárias 

que farão a esterilização. Elegeu-se como “público-alvo” os ani-

mais das “vilas remanejadas”20 e seus condomínios populares, pois 

a mudança, em termos objetivos e subjetivos, deveria passar, na 

opinião da SEDA, também por uma transformação da sensibilida-

de em relação aos animais. Nesse sentido, as ações do Bicho Amigo 

visam conscientizar esta população específica para evitar o aban-

dono, promovendo a “guarda responsável” e o bem-estar animal. 

A priorização das “vilas remanejadas” não é gratuita. Ela parte do 

imaginário de que entre as comunidades de classes populares não 

há apenas crianças em demasia, mas também animais, e de que es-

tes estão ou serão abandonados, circulando pelas vilas – onde se-

riam submetidos a maus-tratos – e para além delas.21 

Dentre os discursos de todos os vereadores quando da votação 

do projeto de lei que criaria a SEDA, na sessão ordinária ocorrida 

em junho de 2011, merecem destaque os recursos argumentativos 

utilizados para legitimar a existência da nova secretaria. O verea-

dor Dr. Raul (PMDB) valeu-se da sigla da nova Secretaria, “SEDA”,  

20 O termo “vilas remanejadas” é utilizado pela prefeitura para designar assen-
tamentos constituídos recentemente, a partir do deslocamento de famílias de 
classes populares de outras regiões da cidade – em geral regiões centrais. 

21 Essa afirmação se tornou evidente após o comentário de meu orientador, 
quando este atuava junto à Secretaria Municipal de Esportes de Porto Alegre. 
Segundo ele, as comunidades eram classificadas a partir de “trilogia da misé-
ria”, constituída por criança, cavalo e cachorro. Uma comunidade poderia ser 
considerada miserável se apresentasse todos os “elementos” da tríade.
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para associá-la ao tecido de mesmo nome e aos seus respectivos 

atributos, destacando a questão dos “cuidados” – nas entrelinhas, 

pode-se notar uma insinuação de gênero.

Como o seu próprio nome já diz – SEDA – , trata-se de um te-

cido, a seda. O que mais é a seda se não um tecido que tra-

ta com carinho, com leveza, com transparência, com beleza?  

É isso que nós queremos para a nossa Secretaria. Um reco-

nhecimento a todos vocês que já fazem isso no seu dia a dia 

e que vão fazer, junto com a Secretaria, a diferença, perma-

nentemente, no sentido positivo, para que os animais de Porto 

Alegre estejam cada vez mais bem cuidados, e para que a Ci-

dade toda ganhe com isso. 

Já Fernanda Melchiona (PSOL) serviu-se de um paralelo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para enquadrá-la na 

cartografia dos “direitos”. 

[...] Aqueles que não têm como lutar pelos seus direitos preci-

sam da atenção do Poder Público e das políticas públicas, para 

que haja a garantia dos direitos. Foi assim quando se fez o ECA, 

por exemplo, a questão da proteção e o entendimento dos di-

reitos da criança e do adolescente, não só a proteção. A mesma 

coisa se aplica à necessidade de se defender o meio ambiente, 

como nós falávamos mais cedo, e de defender os animais, que 

precisam dessas políticas de proteção.

O vereador Airton Ferronato (PSB) enfatizou o fato de que os 

animais “têm alma”, tal como os humanos, constituindo-se num 

“erro da humanidade” pensá-los como “coisa animal”:

Se eu recebi e-mails contra o Projeto da secretaria foram muito 

poucos, mas aqueles que se manifestavam contra falavam que 

Porto Alegre precisaria investir em saúde, e eu concordo. Ago-

ra, a saúde também é uma saúde animal, e quero, de alma e de 

coração, dizer que não concordo com aquela ideia de dizer que 
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nós, humanos, temos alma e os animais não. Eu não sei se está 

muito correto este pensamento que se levou para o cidadão de 

que o animal é coisa animal, é alguma coisa com que nós não 

precisamos nos preocupar e não precisamos pensar, porque 

são simplesmente animais. Eu acho que é um equívoco, é um 

erro da humanidade que se cometeu contra o animal ao longo 

da história da humanidade.

Até mesmo o vereador Mauro Pinheiro (PT), único a votar contra 

a criação da SEDA, mostrou-se favorável ao envolvimento do poder 

público com a causa animal, porém, não nos moldes que o proje-

to da secretaria apontava. Em meio a muitas vaias e xingamentos, 

o vereador tentou ler seu discurso, preparado antecipadamente.  

Em um dado momento, sua leitura tornou-se quase inaudível ante 

as vaias, e poucos pareciam interessados em ouvi-lo. Um dos mili-

tantes presentes levantou-se e gritou: “E o cara ainda tem sobre-

nome pinheiro, ainda! Ligado à natureza!”

O processo que culminou na aprovação e implementação da 

SEDA foi resultado de um consenso no que tange à consideração 

jurídico-moral dos animais. Em negociações e discussões trava-

das anteriormente nas comissões da Câmara de Vereadores, como 

a Cosmam, e mesmo na sessão ordinária que aprovou a criação da 

SEDA, o que se assistiu não foi a validade ou relevância de uma se-

cretaria específica de proteção aos direitos dos animais na cidade. 

Todos os vereadores pareciam concordar que esta era necessária, 

inclusive o único vereador que votou contra o projeto de lei. O que 

parecia estar em jogo era uma sensibilidade baseada na condes-

cendência e no protecionismo que impele e justifica o envolvimen-

to do Estado, cada vez mais presente no que tange à “causa animal” 

na cidade.

***
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É representativa desta nova configuração de proteção e bem-

-estar animal o envolvimento de um extenso aparato, de agentes 

e agências, estatais e privadas, mobilizados para encontrar um cão 

extraviado no aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Ale-

gre, em 2011. O caso teve repercussão nacional, após ser noticiado 

por um dos principais jornais da cidade. Diversos leitores acompa-

nharam aflitos a saga de dona Nair em busca de seu cão, Pinpoo, no 

aeroporto e arredores, o que envolveu funcionários da Gol (compa-

nhia aérea), da Infraero (autarquia que gerencia os aeroportos) da 

Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Com passagens aéreas com-

pradas com destino à Vitória, no Espírito Santo, dona Nair pagou 

um serviço de transporte de carga viva para seu cão, Pinpoo, que 

embarcaria para o mesmo destino de sua dona, mas por uma com-

panhia aérea diferente da sua. Ambos deveriam desembarcar em 

Vitória em horários próximos, porém Pinpoo não chegou ao desti-

no, e depois se descobriu que sequer havia embarcado. Segundo a 

Gol, companhia que faria o transporte do animal, este teria forçado 

a grade do compartimento onde estava, fugindo para a área restrita 

do aeroporto. Começava, ali, o drama de dona Nair em busca de seu 

cão, que perdurou por 14 dias, sensibilizando internautas, policiais, 

protetores e a imprensa. Com a mobilização, dois cães foram con-

fundidos com Pinpoo, frustrando sua dona, que chegou inclusive 

a pedir exame de DNA de um deles, por desconfiar de que não se 

tratava de seu cachorro. Policiais do Batalhão de Aviação da Briga-

da Militar, que fica dentro do aeroporto, encontraram o animal. O 

resgate também se constituiu em notícia, em meio a tantas outras 

sobre o desaparecimento de Pinpoo. Reproduziremos a seguir uma 

das mais significativas, do jornal Zero Hora do dia 17 de março de 

2011, no qual o resgate é narrado de forma épica, permeado por afe-

tos tramando pessoas e animais.
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Os autores do resgate sorriam felizes com o que consideraram 

uma das suas ações mais importantes, dado o sofrimento da mu-

lher, um drama acompanhado, via imprensa e internet, por todo 

o Brasil. 

[Três policiais] se engajaram na busca porque vinham acompa-

nhando o caso desde que a proprietária revelou o seu drama à 

imprensa. Resgatar o cão se tornou uma missão para os três. [...]

‘Eu e minha mulher estávamos comovidos com a história, por 

isso fiz de tudo para resgatá-lo. Temos dois cachorros que tam-

bém tratamos como filhos’, afirmou [um deles].

[...] No Opala particular do sargento, um veículo anos 80, o cão 

foi conduzido de volta para casa. No trajeto, foi no colo do solda-

do, que o agarrava como se tivesse em poder uma criança, pois 

não queria ver o cão fugir de novo. Ao sentir a sensação de missão 

cumprida, o sargento chorou – e voltou para seu plantão no ba-

talhão do aeroporto. (AMORIM, 2011)

A reportagem reproduzida acima obteve diversos comentários. 

Muitos parabenizaram a ação, um deles sugerindo o reconheci-

mento do trabalho dos policiais pelo governador do Estado, porém 

outros, em tom de indignação, destacavam que policiais deveriam 

“correr atrás de assaltantes, não de cachorros”. A repercussão e o 

envolvimento dos policiais, profissional e afetivamente, eviden-

ciam a mudança em relação ao tratamento dos animais. O aparato 

mobilizado para resgatar o cão, que contou com apoio da Brigada 

Militar, não demonstra apenas uma sensibilidade ao sofrimento da 

dona do animal, mas uma mudança na noção de responsabilidade 

humana e compromisso que passou a contemplar, também, ani-

mais em “situação de perigo”, como o cachorro Pinpoo. 

Se, anteriormente, o desaparecimento de animais de estimação 

era tratado como um assunto privado, devendo o “responsável” ou 

dono do animal efetuar a procura, atualmente assiste-se a casos nos 

quais a problemática desloca-se do âmbito privado para o público. 
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A “ética da responsabilidade” em relação ao tratamento dos ani-

mais ante a “dependência” destes não se constitui apenas em um 

dever moral atribuído aos seus donos. A companhia aérea, paga 

para efetuar o transporte de Pinpoo, foi considerada responsável 

pelo desaparecimento do cão, (no sentido de ter sido a ela atribuí-

da a culpa) por não ter resguardado o bem-estar do animal – uma 

“irresponsabilidade”, portanto. Essa “irresponsabilidade” da com-

panhia aérea, que deveria zelar pelo bem-estar e transporte ade-

quado dos animais de estimação que acompanham seus donos em 

viagens, justificou a intervenção e envolvimento do Estado, pois o 

cão não deveria ser considerado como mera “carga viva”.

Outro fato que ilustra o engajamento e o comprometimento do 

Estado com a causa animal é a proibição do aluguel de cães de guar-

da no Rio Grande do Sul. Contando com a participação e o apoio da 

SEDA, o Projeto de Lei de autoria do deputado Paulo Odone (PPS) foi 

aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa e sancionado 

pelo governador Tarso Genro em abril de 2013. A Lei nº 14.229 proíbe 

a oferta de cães para serviços de vigilância patrimonial, retomando 

o debate já estabelecido com o advento da Lei das Carroças em Porto 

Alegre, sobre valor utilitário atribuído aos animais e as acusações e 

denúncias de maus tratos. Nesse caso específico, mudam-se os ato-

res (e os animais) e mantém-se o pano de fundo: em vez de cavalos e 

carroceiros aqui são cães, geralmente de raças consideradas agres-

sivas, e empresas especializadas na oferta de serviços de vigilância 

patrimonial. Um dos argumentos do deputado autor do projeto é a 

existência de empresas de segurança patrimonial realizada por hu-

manos, não havendo, portanto, a necessidade de cães, e de que os 

animais submetidos a esses serviços não possuem direitos traba-

lhistas, como férias, por exemplo, e trabalham até que suas forças 

se esgotem, sendo posteriormente descartados, como objetos. 
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animais não votam, mas dão voto

O frontispício de um dos folders da campanha de José Fortunati, 

reeleito22 em 2012 prefeito de Porto Alegre no primeiro turno, com 

expressivos 65,22% dos votos válidos, revela quão importante se tor-

nou a questão animalitária nos debates públicos, e ilustra de forma 

paradigmática uma mudança de perspectiva em relação às priori-

dades na gestão da cidade. O frontispício em questão pode ser ana-

lisado decompondo-o em três partes, embora articuladas entre si.  

A parte superior é reservada para a marca da campanha, contendo o 

nome do candidato e do vice, a lista de partidos integrantes da coli-

gação (nada menos do que nove) e, para os fins que nos interessam 

aqui, o nome da coligação: “Por amor à Porto Alegre”. Logo abaixo 

e, portanto, no centro da aba e escrito em caixa-alta, está o título do 

folder e o slogan desta linha da campanha: “Um prefeito que cuida 

dos animais”. Na parte inferior, mas ocupando quase a metade do 

frontispício, consta uma fotografia do prefeito acompanhado por 

três animais, dois cães (um Doberman e um Shetland) e um gato, no 

que seria um ambiente de intimidade e de afetação, provavelmente a 

sua própria casa.

Diferentemente da célebre fotografia de Malinowski,23 na qual 

um nativo na fila das trocas cerimoniais do Kula mira a câmera e, 

supostamente, denuncia a presença de um estranho, o fotógrafo-

-antropólogo, no caso do folder de Fortunati os quatro sujeitos, in-

cluindo humano e animais, parecem absortos uns com os outros. 

Na verdade, o olhar do gato denuncia uma preocupação enigmá tica, 

mas isso é um detalhe menos importante que bem poderia ser rotu-

22 Na verdade, Fortunati havia sido eleito vice-prefeito em 2018, compondo a 
chapa com José Fogaça. Como este se afastou do cargo para concorrer a go-
vernador do Rio Grande do Sul em 2010, Fortunati assumiu como prefeito. Pela 
legislação eleitoral ele era candidato à reeleição em 2012.

23 Ver Malinowski (1978b).
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lado como “coisa de gato”, mesmo porque ele está bem protegido no 

colo do prefeito, sendo abraço e acariciado. O Shetland é de fato um 

coadjuvante, não apenas porque aparece de costas, mas sobretudo 

porque observa o que vem a ser o centro do registro: o prefeito, num 

sorriso cúmplice, segurando com sua mão direita a pata dianteira 

direita do outro cão, que se equilibra nas patas traseiras para rea-

lizar um cumprimento afetuoso. A mensagem da foto não possui 

dubiedade: ela visa convencer os eleitores de que Fortunati é um 

candidato efetivamente comprometido com os animais porque ele 

os ama ou, preferindo-se, porque eles possuem um vínculo afetivo. 

A verossimilhança com o slogan de campanha – “Por amor à Porto 

Alegre” – é óbvia, e se era isso que os publicitários pretendiam, eles 

podem se considerar realizados.

Duas outras fotografias impressas no interior do folder são 

igualmente reveladoras. Em uma delas o prefeito e a primeira-da-

ma visitam um local de atendimento médico-veterinário. Ela pa-

rece conversar com a atendente, que é observada por uma quarta 

pessoa, supostamente uma servidora da SEDA, pois utiliza uma ca-

miseta com a marca da secretaria (uma pegada de cachorro) e um 

crachá (ilegível). O prefeito, ao lado da esposa, está compenetra-

do nas carícias que faz ao vira-lata em atendimento, e este último 

mira o fotógrafo, denunciando a presença do intruso. A fotografia é 

bem produzida, de sorte que, exceção ao vira-lata, todos parecem 

absortos no cuidado com o cão, sobretudo o prefeito, que sugere, 

assim, a ideia de alguém efetivamente muito próximo aos animais. 

Ao contrário dessa fotografia, em que a primeira-dama está à pai-

sana, na terceira ela aparece com os cabelos presos e uma cami-

seta da SEDA, secretaria criada por Fortunati em 2011, depois de 

uma mobilização intensa na qual a primeira-dama ocupou a linha 

de frente. A fotografia é um close à trois: sobre o ombro esquerdo 

da primeira dama está um pequeno gato, com trejeitos de ser “de 

rua” – e, portanto, no topo da demanda por adoção segundo os cri-

térios do politicamente correto. O prefeito flerta-o sorridente, olho 
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no olho. O gatinho parece assustado, com o olhar desfocado, mas 

a primeira-dama retribui o esforço do prefeito, observando-os de 

soslaio e sorrindo afetuosamente. Eles provavelmente estão numa 

feira de adoção e o gato é um candidato ou acabou de ser adotado 

pelos cônjuges. 

Pelo conteúdo, o folder destina-se explicitamente àqueles elei-

tores que simpatizam com a causa animalitária. Assim como Four-

tunati, vários candidatos à Câmara Municipal, em 2012, apareceram 

no horário eleitoral gratuito ou imprimiram material de campanha 

acompanhados de animais de estimação, fosse para mostrar o en-

volvimento político, afetivo ou ambos. A vereadora em primeiro 

mandato, Lourdes Sprenger, elegeu-se pela bancada do PMDB, ten-

do como slogan “Os animais não votam, mas nós votamos por eles”. 

Ela é militante da causa animal de longa data, e nos últimos anos 

atuou junto à Comppad – órgão vinculado ao gabinete da primeira-

-dama, Regina Becker, e que em 2011 originou a SEDA. O folder da 

campanha de Lourdes, em formato de uma pata de cachorro, de-

monstra a vinculação explícita da candidata, considerada por pro-

tetores e militantes que se mobilizaram em sua campanha, como a 

legítima representante da causa animal na câmera de Porto Alegre. 

Tal como no folder de Lourdes, as fotografias da campanha de 

Fortunati se esforçam para mostrar o engajamento do prefeito com 

a causa animal e não há, de fato, nenhum despropósito nisso. Além 

de ter criado a SEDA, o prefeito se apresenta como militante da cau-

sa animal há muitos anos. A propósito, a criação da SEDA é defini-

da no próprio folder como um marco de referência, para a cidade e 

para a causa animalitária. Diz um prospecto de campanha:

Porto Alegre vive um momento histórico com a criação da Se-

cretaria Especial dos Direitos Animais – SEDA, um tema que até 

então não constava na lista de prioridades de ações do poder 

público. Cabia aos protetores dar voz e vez aos animais. Hoje a 

Prefeitura os trata como sujeitos de Direito, com respeito e dig-

nidade. (PORTO..., 2011)
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Dois aspectos dessa citação merecem destaque. O primeiro é o 

fato de que a criação da SEDA é tomada como um evento que coloca 

Porto Alegre na vanguarda das políticas públicas para os animais. 

O segundo aspecto tem a ver com as formas discursivas usadas para 

justificar a incorporação dos animais à agenda do poder público, 

não mais como um incômodo aos humanos – caso de mosquitos, 

cobras, morcegos, ratos e dos próprios cães e gatos de rua, entre 

outros –, mas como sujeitos com estatuto legal. 

Termos como “sujeitos de direito”, “respeito” e “dignidade”, ape-

nas para ficar naqueles explicitamente referidos no excerto retirado 

do folder, são de uso corrente nas reivindicações políticas contem-

porâneas – mulheres, crianças, idosos, indígenas, negros, morado-

res de rua, pobres etc. Todavia, quando aplicado à causa animal, o 

léxico ainda soa estranho a muitos públicos. Os dois aspectos exigem 

um desdobramento na medida em que propiciam a compreensão dos 

significados da criação da SEDA em perspectiva mais ampla, para 

além da realização de uma vontade privada do prefeito. Isso tem sido 

dito em vários lugares e ocasiões, mas o respaldo de segmentos or-

ganizados em torno da causa animalitária revela que ele não está só 

quando bancou a SEDA. 

considerações finais

Sob certo aspecto, a criação da SEDA e o discurso que a justifica atu-

alizam as reiteradas iniciativas realizadas ao longo de décadas, visan-

do alçar a cidade de Porto Alegre à vanguarda da política nacional. 

Há vários indícios que dão sustentação a esse argumento. O principal 

deles é, sem dúvida, o deslize semântico, caracterizado pela presença 

recorrente, não apenas no folder referido anteriormente – aqui to-

mado apenas como ilustração –, mas em várias produções discursivas 

em torno da SEDA, de termos que foram usados para definir a expe-

riência do orçamento participativo, como algo inovador, avançado, 
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paradigmático e assim por diante. Outra tem a ver com a trajetória 

política de Fortunati, que já foi vice-prefeito de Porto Alegre pelo PT, 

de 1996 a 2000, mas migrou para o Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) depois de ser preterido nas prévias do partido visando as elei-

ções municipais de 2000. 

A principal razão que sustenta a conexão (OP-SEDA) tem a ver 

com a desidratação do OP e a reconfiguração dos movimentos po-

líticos e sociais na cidade. Não se trata, pois, de pensar que a SEDA 

é corolária do OP, muito menos que ela seja seu equivalente, algo 

completamente desprovido de sentido. A hipótese é de que o OP foi, 

por alguns anos, o espaço hegemônico para o diálogo entre os mo-

vimentos sociais e o governo local. Na medida em que o OP deixou 

de ser esse espaço, ocorreu um realinhamento dos movimentos, al-

guns deles dialogando com o governo a partir do enfrentamento – 

como no caso daqueles relacionados à moradia – é o caso particular 

do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia (MNLP), com atuação 

destacada em Porto Alegre –, outros a partir da lógica da insubor-

dinação – como o Massa Crítica, o Defesa Pública da Alegria, entre 

outros – e outros a partir do diálogo – como seria o caso da maioria 

dos movimentos de defesa dos direitos dos animais.24 Com o ocaso 

do OP houve, paradoxalmente, uma oxigenação dos movimentos 

sociais, muito embora nem todos se definam como tal, pois a ci-

dade deixou de ter uma única gramática legítima de reivindicação. 

Muitos aspectos dessa gramática foram, no entanto, reapropriados 

24 Durante as Jornadas de Junho, em 2013, e mesmo antes, quando houve em 
Porto Alegre intensa mobilização em torno do transporte público – capitanea-
da pelo Bloco de Lutas pelo Transporte Público –, ao longo dos meses de janei-
ro a abril, notou-se a convergência de muitos grupos e coletivos que atuam na 
cidade de modo mais ou menos fragmentado. De qualquer sorte, os movimen-
tos de defesa dos direitos dos animais não estavam presentes, revelando que 
eles operam em território exclusivo embora se sirvam de um léxico apropriado 
de movimentos sociais tradicionais. Para uma discussão mais detalhada acer-
ca das Jornadas de Junho em Porto Alegre ver Cattani (2014) e sobre a relação 
entre o ocaso do OP e a dispersão (mas não desmobilização) política na cidade 
ver Damo e Oliven (2014, p. 163-185).
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por grupos de atuação coletiva na política que, embora diversos em 

suas causas e fragmentados em suas ações, fazem uso frequente da 

noção de cidadania, a categoria sagrada dos frequentadores do OP. 

Novos e instigantes movimentos mostram a renovação política 

– e não o fim da política – e a mobilização que gravita em torno da 

causa animalitária bem pode ser pensada como parte dessa dinâ-

mica. Pensando-se como Ingold (1995), que sugere a ruptura com 

as clássicas oposições da nossa longa tradição intelectual – sujeitos 

e objetos, humanos e não humanos, pessoas e coisas etc –, pode-se 

encontrar muitos paralelos entre, por exemplo, o movimento Massa 

Crítica, de forte atuação em Porto Alegre, e os movimentos de de-

fesa dos animais – que são vários e com muitas nuances, inclusive. 

O Massa Crítica se reivindica um movimento anárquico e contesta-

dor, com intensa participação de jovens, sobretudo estudantes uni-

versitários de classe média, e está muito presente na cena política 

porto-alegrense através da “bicicletada” – um passeio-manifesto 

pelas ruas da cidade que ocorre nas últimas sextas-feiras de cada 

mês – e de uma espécie de “instalação”, bem ao estilo da arte con-

temporânea, que consiste na exposição de bicicletas em semáforos, 

acompanhadas de flores ou frases curtas, entre as quais o slogan do 

movimento: “Mais amor, menos motor”. A reivindicação por mais 

espaço para as bicicletas supõe uma humanização do trânsito e da 

cidade, não sendo exagero pensar que, nesse caso, também se pro-

põe a busca estratégica de uma relação orgânica entre o humano e 

a máquina ou, para recuperar Ingold (1995), entre a vida e a coisa, 

daí porque a bicicleta – e, dentre a diversidade de tipos, as menos 

sofisticadas do ponto de vista tecnológico – seria mais conveniente 

do que o automóvel.  

Não há nexos precisos entre o culto à bicicleta, protagoniza-

do pelo Massa Crítica, e a simpatia pelos animais de companhia, 

que resultou na criação da SEDA e de uma série de iniciativas que 

acabamos de descrever. É certo que algumas pessoas transitam 

por ambos, e mesmo por outros movimentos de destaque na cena 
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urbana porto-alegrense. Todavia, os nexos nos parecem mais abs-

tratos, sendo a proximidade entre eles possível de ser identificada 

pelo modo como se distanciam de outros movimentos de décadas 

atrás, incluindo-se o OP, cuja aposta inicial previa o engajamento 

sob uma base moderna ou, para ser mais preciso, habermasiana.25 

Como destacamos, o envolvimento do Estado e a existência de 

uma nova configuração política em relação aos animais se desen-

volveu em Porto Alegre anteriormente à criação de uma secreta-

ria voltada aos direitos dos animais na cidade. Se retornarmos ao 

relato inicial deste artigo e aos demais casos analisados aqui, ve-

rificaremos a existência de uma “moral reguladora” que passou a 

permear (e fiscalizar) o relacionamento com animais em Porto Ale-

gre após a criação da SEDA, e que contou com respaldo de prote-

tores, militantes pelos direitos dos animais e de grande parte dos 

porto-alegrenses, como são prova a reeleição de Fortunati em 2014 

e a expressiva votação de Regina Becker, primeira-dama e titular 

da SEDA (2013-2014).26 Essa “moral reguladora” se faz presente in-

clusive nas diferentes formas de oferta e aquisição de animais de 

estimação, como comércio/compra e doação/adoção – comprar ou 

vender animais seria tratá-los como “coisa” ou mercadoria, não 

sendo instituída uma relação de afeto entre humanos e animais, 

ao passo que adotar e recolher animais de rua seria tratá-los como 

pessoas. Não por acaso instituiu-se, em Porto Alegre, se não uma 

proibição, uma restrição quanto ao comércio de animais em feiras. 

É a existência dessa “moral reguladora” que impele a aprovação e 

a criação de uma secretaria voltada aos direitos dos animais na ci-

dade e que fiscaliza os “maus-tratos”, como a prática do abando-

no. As ações e intervenções de ordem “animalitária”, antes restri-

tas ao trabalho voluntário, passam a assentar sua legitimidade na 

25 Sobre isto ver Fedozzi (2002) e Damo (2006).

26 Por óbvio, não se pode atribuir exclusivamente às políticas animalitárias o suces-
so dos “fortunatis”, mas descartá-las seria um equívoco igualmente grotesco. 
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tutela jurídica e na responsabilidade do Estado sobre os animais.  

É em nome dessa moralidade específica e do que pode ser designado 

como uma “ajuda animalitária” que o prefeito e a primeira-dama 

distribuem, pessoalmente, panfletos contra o abandono de animais 

em rodovias. É em nome dela, também, que se multiplicam ONGs 

promotoras de feiras de adoção de animais abandonados e que se 

mantêm abrigos superlotados de animais errantes. Essa moralidade 

e regularização se fazem presentes especialmente se o tratamento 

dispensado aos animais for de encontro às sensibilidades de pes-

soas pouco inclinadas a considerar determinadas práticas que pre-

judiquem o “bem-estar animal”, como a utilização de cavalos como 

meios de transporte e de trabalho, ou mesmo na simulação pública 

da morte de um gato, ambas moralmente condenáveis nesta nova 

configuração política que se instaurou na cidade, institucionaliza-

da com a criação da SEDA. 

Além de “humanizados”, animais de estimação e bicicletas fo-

ram dotados de uma agência frágil, que demanda cuidado e pro-

teção. No primeiro caso, contra os próprios humanos (animais do-

minantes), e no segundo, contra os automóveis e seus condutores 

(quem demanda proteção, nesse caso, são as bicicletas-pessoas).  

É impossível prever aonde tudo isso vai nos levar, mas é inegável o 

incremento da vida pública. 
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Laudos antropológicos: o fazer 
antropológico no diálogo com  
o Direito e a administração pública1

Cíntia Beatriz Müller 
Mariana Balen Fernandes

introdução

A elaboração de “laudos antropológicos” se apresenta como um cam-

po de pesquisa que atrai, principalmente, jovens egressos de cursos 

de graduação e, pós-graduação em antropologia e ciências sociais. 

Ainda é rara a existência de curso de graduação2 que apresentem em 

1 Este artigo tomou por base o texto intitulado “Laudos Antropológicos em 
Territórios Quilombolas: questões metodológicas e éticas na produção etno-
gráfica”, apresentado no Grupo de Trabalho 19: Laudos Antropológicos: novos 
desafios e enfoques, com a coordenação das professoras Alexandra Barbosa 
da Silva da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Ana Flávia Moreira Santos 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), durante a IV Reunião Equato-
rial de Antropologia (REA) e XIII Reunião de Antropólogos do Norte e Nordeste, 
ocorrida de 4 a 7 de agosto de 2013, em Fortaleza/CE. Agradecemos os comen-
tários das coordenadoras e ouvintes do GT. 

2 Durante as discussões na REA/ABANNE 2013, soubemos que a UFMG possui 
uma disciplina sobre laudos em sua graduação e que na Universidade Federal 
de Feira de Santana (UFES) o conteúdo produzido através dos laudos está no 
programa de disciplinas mais gerais. 
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sua estrutura curricular disciplinas que, especificamente, discorram 

sobre condições de pesquisa, a escrita de laudos e o papel dos antro-

pólogos neste contexto. Contudo, a despeito de intervenções da As-

sociação Brasileira de Antropologia (ABA),3 setores de governo têm 

mantido a posição de contratar, através de licitação pelo menor pre-

ço, empresas particulares que atuam a partir de uma perspectiva de 

mercado, firmando relações de “contrato” com antropólogos.4

Embora existam critérios para a contratação de pesquisadores 

responsáveis pela elaboração do Relatório Antropológico de Terri-

tórios Quilombolas, corre-se o risco de vermos contratados aque-

les recém-formados, com pouca experiência em pesquisa. Nesse 

sentido, os critérios utilizados para a seleção de antropólogos não 

estão suficientemente explícitos no que diz respeito à expectativa 

quanto à formação do profissional responsável pela elaboração dos 

laudos antropológicos. Há conflito entre a demanda por profissio-

nais em antropologia, a necessária experiência em pesquisas rela-

cionadas ao tema, além da contratação de profissionais com níveis 

de distintos de formação em ciências sociais. 

O processo de elaboração de relatórios antropológicos coloca em 

diálogo profissionais que atuam a partir de bases epistemológicas 

distintas conjugado ao fato de possuírem diferentes níveis de for-

mação. Esses pesquisadores desempenham atividades de pesquisa 

que determinam a forma como irão se relacionar tanto com as co-

munidades quilombolas quanto com os próprios colegas de profissão  

3 A ABA tem se manifestado favorável à contratação de pesquisadores com 
mestrado em antropologia ou em ciências sociais, com ênfase em antropo-
logia, para a escrita de laudos antropológicos. Reiteradas vezes a associação 
tem assumido posição contrária à contratação de pesquisadores através de 
empresas tendo por base apenas o critério do “menor preço”. 

4 Na maior parte das vezes tais contratos preveem penalidades administrativas, 
como multas, por exemplo, bastante substanciais. Por outro lado, deixam de 
prever cláusulas como a contratação futura de assessoria jurídica para o an-
tropólogo, em caso de judicialização do conflito ou seguro de vida ao longo do 
trabalho de campo, apenas para exemplificar.
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inseridos em um mesmo processo de modo distinto. Não está em 

jogo tratar das “intenções” de cada pesquisador, mas analisar em que 

sentido é possível aproximar antropólogos, historiadores e geógrafos 

com diferentes trajetórias, entendimentos, atribuições e que se de-

param em um contexto bastante contraditório no que diz respeito às 

formas de equacionar tais diferenças. 

Pensar nas contratações por meio de empresas ou na realização 

de concursos públicos na área da antropologia, ou ainda sobre o 

papel exercido pelos antropólogos como um todo, significa reto-

marmos certos entendimento acerca da profissão. A priori, o com-

prometimento ético necessário por parte de qualquer um desses 

profissionais. Mas se faz necessário, antes de tudo, compreender o 

sentido do objeto de contratação em si para adentrarmos nas ques-

tões referentes às funções e situações vivenciadas pelos antropólo-

gos na produção de laudos.

Laudos antropológicos são demandas externas ao campo da an-

tropologia (LEITE, 2004, p. 66), principalmente, em contextos de 

debates sobre a garantia de direitos coletivos e difusos, prevenção 

na ameaça de lesão a direitos e em caso de infrações já identifica-

das de garantias e direitos. Tais direitos e garantias, via de regra, 

são aqueles necessários para a reprodução e manutenção do estilo 

de vida de povos e grupos minoritários,5 identificados, nos campos 

judiciário e administrativo, como “povos e comunidades tradicio-

nais”6 (vulgarmente conhecidos como PCTS ou “psitis”), hoje, re-

conhecidamente, uma categoria “habitados[da] por gente de carne 

5 Que se encontram em posição de assimetria de poder frente a grupos hege-
mônicos de natureza, principalmente, econômica e política. 

6 A classificação assumiu um alto grau de capilaridade frente à sociedade em 
geral desde a publicação do Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que 
institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais – PNPCT. Merece referência o texto de Manuela Carneiro 
da Cunha que traça uma espécie de genealogia burocrática da classificação, 
sobretudo no que diz respeito à apropriação dos termos pelos povos e comu-
nidades. (CUNHA; ALMEIDA, 2009)
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e osso”. (CUNHA; ALMEIDA, 2009, p. 278) As principais entidades 

governamentais que demandam laudos antropológicos são: Funda-

ção Nacional do Índio (Funai), Fundação Nacional da Saúde (Fu-

nasa), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

Ministério Público Federal (MPF), Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan) e institutos de defesa do patrimônio e 

de regularização de terras estaduais e, de forma um pouco insipien-

te, mas tomando vulto recente, o Judiciário Federal (através de seus 

juízes) e a Polícia Federal. Nesse contexto de assimetria de forças 

institucionais, como ficam as condições de trabalho e a autonomia 

do antropólogo contratado e aquele “institucionalizado”?

Produzir textos antropológicos para dentro do campo jurídico 

é um desafio complicado. Saber ainda que o mesmo texto tem uma 

grande carga de responsabilidade social, intervém em relações de 

poder e funciona como discurso de mediação faz com que a tarefa 

seja quase descomunal. Antropologia e Direito parecem envolvidos 

em constantes jogos de aproximação, entre campos que muito te-

riam com o que contribuir ou dialogar entre si, mas que possuem 

concepções praticamente opostas na forma como analisam os fe-

nômenos sociais. Assim, se para o antropólogo a postura crítica na 

análise e construção de seu campo7 é algo inerente ao fazer antropo-

lógico, na interação com o campo jurídico nossos textos adquirem 

estatuto de “Verdade” e de “Realidade” passível de ser verificada e 

aferida. A realidade social em sua dinamicidade e diversidade não 

encontra eco na atualização do campo jurídico, daí a importância 

dos estudos antropológicos na relativização de instituições jurídi-

cas, como o direito de propriedade ou de uso de bens naturais, por 

exemplo, na construção de um pluralismo jurídico. 

7 Sim, na escrita do laudo não “bebemos da boca do nativo”, apenas, como al-
guns nos acusam.
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pensando sobre as classificações dos estudos  
que realizamos

Estamos empregando o termo “laudos antropológicos” de for-

ma generalizada, pois compreendemos que os documentos que 

se enquadram nessa classificação são parte de uma “modalidade 

narrativa” que engloba estudos judiciais e administrativos. (OLI-

VEIRA, 2009, p. 4) Enquanto modalidade narrativa, os laudos são 

demandados por setores e entidades que ou compõem ou dialogam 

de forma muito próxima com a administração pública, represen-

tada por um aparelho burocrático responsável por “gerir”, não ne-

cessariamente solucionar, um “problema” e de produzir conheci-

mento específico sobre determinados grupos. (SOUZA LIMA, 2002)  

No caso dos Territórios Quilombolas (TQ), o grande “problema” é 

colocado em moldes da busca da “regularização fundiária”, da ga-

rantia do direito de propriedade, de recursos naturais reivindica-

dos por grupos quilombolas. Utilizamos “problemas” e “regulari-

zação fundiária” entre aspas, pois estes são uma parte do problema.

A regularização fundiária de TQ não é apenas a garantia do direito 

de propriedade, embora esse seja o direito que provoca as reações 

mais apaixonadas por parte dos grupos e oligarquias conservado-

ras da sociedade brasileira. Tal reação é suscitada pelo significado 

simbólico do “ser dono da própria terra”, em termos da construção 

social do prestígio na sociedade brasileira. É errado reproduzir de 

forma acrítica esta percepção: a regularização fundiária é mais do 

que a garantia de propriedade, uso e acesso a recursos naturais. Re-

gularização fundiária implica em moradias adequadas, garantias de 

acessibilidade à educação, lazer e trabalho, respeito e garantia de re-

produção das práticas tradicionais de cultivo e produção de alimen-

tos e bens, saneamento básico e acesso à água potável. Regulariza-

ção fundiária não é apenas entrega da terra, enquanto um bem, mas 

de fornecer ao grupo as condições necessárias para que permaneça 

naquele local que entende como seu lugar no mundo.
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Um dos primeiros desafios colocados para o pesquisador antro-

pólogo, nesse cenário, é o de ajustar suas categorias e argumentos 

de tal forma que seu estudo seja compreensível para outros técni-

cos que, em sua maioria, não são iniciados em antropologia. O risco 

que se corre nesse momento é o de oscilar entre uma linguagem 

vulgar, com a perda de sentido (ou distorção) das nossas categorias 

analíticas, e um tecnicismo esotérico que, além de soar pedante, 

pode prejudicar a leitura do documento em detrimento do pleito da 

comunidade. 

Há outra nuance neste cenário de tentativa de diálogo com a 

administração pública que vale reforçar. Na maior parte das ve-

zes, o pesquisador envolvido na escrita de laudos periciais vê-se às 

voltas com traduções, com mediações interculturais. O antropó-

logo investe tempo expondo ou, como as questões encaminhadas 

pela administração pública são inexpressivas, ou utilizam catego-

rias fora de contexto e que questões estão fora de lugar, ou de se 

ter que pormenorizar interpretações do significado de parâmetros 

impostos através de definições jurídicas através de categorias an-

tropológicas. Exemplo disso é o debate em torno da demanda por 

“objetividade” nos relatórios de identificação e delimitação de ter-

ritórios quilombolas, e a dificuldade que temos em nos fazer com-

preender que nas ciências sociais “objetividade” é a apresentação 

de um referencial teórico que embase nossas pesquisas. Isto é, que 

a apresentação de um ponto de partida teórico permite que seja-

mos objetivos em nossas correlações e argumentos implementados 

ao longo de nossos estudos, mas cuja ênfase não é dada nessa mo-

dalidade narrativa.

Laudos antropológicos, portanto, incluem as perícias e os relató-

rios que produzimos.8 As fronteiras entre essas modalidades, con-

8 Entendemos que nessa modalidade deveriam ser inseridas, também, “Notas 
Técnicas” e “Pareceres”, em geral, produzidos sobre questões relacionadas a 
ameaças de lesão ou lesões de direito. 
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tudo, são borradas e difusas, pois vários relatórios administrativos,9 

ao serem judicializados, podem vir a ser encarados como perícias. 

Perícias, na maioria das vezes, são compostas por um conjunto de 

questões encaminhadas ao pesquisador antropólogo, elaboradas 

por perito10 ou por autoridades, como juízes, promotores públicos 

ou delegados de polícia, para que, ao responder ao conjunto de ques-

tões (os quesitos), o antropólogo forneça subsídios para a solução de 

uma determinada questão jurídico-administrativa. No laudo admi-

nistrativo, como o de delimitação e identificação de TQ, a pesquisa 

antropológica deverá responder a questões já postas e apresentadas 

no caso em tela, na Instrução Normativa nº 57 do Incra, de 20 de 

outubro de 2009. Há uma margem de diálogo mais restrita sobre as 

questões-alvo de investigação entre o pesquisador e a administra-

ção pública, em se tratando de relatórios administrativos, o que, de 

certa forma, encapsula o trabalho do antropólogo, definindo parâ-

metros de estudo. Como fica a dimensão ética da pesquisa antro-

pológica frente a uma norma que estipula o conteúdo do relatório 

administrativo, uma vez que contextos etnográficos têm suas espe-

cificidades? 

algumas questões metodológicas

Durante nossa formação na academia, somos treinados para a reali-

zação de pesquisas individuais: escrevemos provas, trabalhos de con-

clusão de cursos, monografias, dissertações e teses. Vivemos imersos 

9 Ilka B. Leite (2004) menciona que questões contemporâneas alvo de teses e 
dissertações são altamente polêmicas, o que potencializa que vários de nos-
sos estudos venham a ser judicializados. 

10 Em se tratando de Ministério Público Federal, na franca maioria das vezes, os 
quesitos periciais em termos de matéria antropológica são elaborados pelos 
antropólogos que compõem o quadro de peritos do órgão.
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em uma ideologia da avaliação individual,11 muito pouco somos le-

vados a perceber a riqueza do trabalho em equipe, mesmo entre an-

tropólogos, muito menos em uma pesquisa transdisciplinar. A opção 

entre um trabalho solitário em detrimento do trabalho coletivo é um 

dos primeiros desafios postos ao antropólogo, e, em assumindo a pos-

sibilidade de realização de uma pesquisa coletiva, a seleção dos par-

ceiros de trabalho, de tal forma que o “grupo de pesquisa” se torne 

uma “equipe de pesquisa”, é outra questão posta. 

O laudo começa antes mesmo de se ir a campo (LEITE, 2004), 

com o questionamento sobre as condições para o desenvolvimento 

da pesquisa e sobre quem são nossos parceiros, o que inclui a de-

finição de expectativas, responsabilidades e do papel que cada um 

dos envolvidos têm em relação ao trabalho a ser desenvolvido. Como 

ficam os antropólogos que se veem obrigados a compor grupos de 

pesquisa com profissionais que jamais viram antes e cuja produção 

em pesquisa desconhecem? Essa situação é cada vez mais recorren-

te no atual cenário das contratações “por menor preço”. Uma outra 

questão se apresenta: como lidar com as diferentes estratégias de 

pesquisa a partir de um tempo e recursos limitados? Como nivelar o 

entendimento dos membros de uma equipe quando há demanda por 

profissionais com este perfil de trabalhos em comunidades quilom-

bolas? Da mesma forma, cada técnico possui estratégia própria para 

realização de pesquisas, o que inclui, além de métodos e técnicas, 

ritmos, entendimentos e graus diferenciados de envolvimento sobre 

o tema em questão, o que influencia diretamente no produto elabo-

rado e na própria relação com os grupos pesquisados.

A primeira observação diz respeito à necessidade de composição 

de equipes e contratação das equipes de antropólogos. A deman-

da por antropólogos responsáveis pela coordenação e pela elabo-

11 A Plataforma Lattes, de avaliação individual, é muito mais significativa em 
termos de produção simbólica de prestígio acadêmico do que o Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq, que abriga os indicadores da produção de pes-
quisadores e sua interação com estudantes em diferentes níveis de formação. 
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ração dos relatórios antropológicos de identificação dos territórios 

quilombolas perpassa a ideia da aquisição de um conhecimento 

acerca de determinados grupos (étnicos), arcabouço conceitual e 

método (etnográfico, observação participante). Ao mesmo tempo, 

a oferta de técnicos com esse perfil é insuficiente diante da deman-

da apresentada pelas comunidades por meio do Incra, que possui 

quase 800 processos abertos no Brasil e cerca de 3.000 comuni-

dades certificadas pela Fundação Cultural Palmares do Ministério 

da Cultura (FCP/MinC). A estratégia atualmente em vigor aponta 

para a contratação de pesquisadores a partir de processos licitató-

rios e a seleção de empresas (pessoas jurídicas) pelo menor preço 

que prioriza diferentes graus de formação – graduação em ciências 

sociais com ênfase em antropologia, mestrado ou doutorado –, pre-

ferencialmente com trabalhos ou atuações nos campos envolvendo 

“grupos étnicos ou populações tradicionais”, conforme são referi-

dos nos editais. O argumento aqui evocado é a forma ambivalente 

de como são tratadas as demandas dos antropólogos, não somente 

em termos financeiros e necessidade de inserção junto ao mercado 

de trabalho, mas, sobretudo, no que tange às formas de contrata-

ção à distância aliadas à ausência de conhecimento por parte das 

empresas contratadas sobre a realidade que afeta as comunidades 

quilombolas.

Se, como exposto acima, a elaboração dos laudos antropológicos 

começa antes do início do trabalho de campo junto às comunidades, 

outra questão que surge é a da compreensão dos critérios de escolha 

das comunidades-alvo de pesquisa. Há uma série de fatores que in-

fluenciam nessa seleção, desde a pressão exercida por entidades da 

sociedade civil, politicamente mobilizadas, até a existência de ca-

pacidade orçamentária limitada que apenas financia dois estudos, 

quando deveria financiar, no mínimo, cinquenta. Compreender a 

correlação de forças que levou um determinado problema social a 

se tornar alvo do escrutínio da pesquisa antropológica também é 

importante, e revela uma dimensão da rede de articulação que pode 
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incidir sobre o procedimento. O outro lado da questão é compreen-

der o que pensam os interlocutores, que compõem o universo de 

pesquisa sobre a própria pesquisa, e, para essa questão, não existe 

resposta única.

Até aqui ainda não falamos daquilo que está em jogo em relação 

às comunidades. Não são raras as vezes que o antropólogo será vis-

to como um mediador de significados e procedimentos, inclusive, 

daqueles que fornecem parâmetros técnicos sobre o próprio objeto 

do laudo. Assim, percebemos em campo que os difíceis meandros 

textuais, absurdamente jurídicos – por exemplo, que a contesta-

ção ao Relatório Técnico de Identificação e de Delimitação (RTID) 

do TQ será recebida com efeito devolutivo e suspensivo –, de Por-

tarias e Instruções, não são compreendidos por grande parte dos 

interlocutores, exigindo, do antropólogo, um tipo de mediação de 

significados do texto jurídico que, na maioria das vezes, escapa-

-lhe. Infindáveis reuniões com comunidades, oficinas sobre o pro-

cesso ou explicações durante o trabalho de campo são repetidas até 

quase o final do registro de dados, e, por si, também, é um dado. 

Por questões éticas, o pesquisador deve se empenhar na organiza-

ção de tais espaços de discussão e esclarecimentos; não se trata aqui 

de engajamento ou ativismo político, mas da obrigação que tem 

qualquer pesquisador em informar sobre sua pesquisa e o alcance 

da mesma, em termos suficientes para se fazer compreendido. 

Afinal, o resultado das investigações não deve repercutir interna-

mente de forma a atrapalhar práticas cotidianas e a organização so-

cial do grupo.

Nesse cenário não há que se falar em engajamento, no sentido 

do ativismo político em torno de uma causa, mas em assumir uma 

postura posicionada, algo que depende de seu compromisso com os 

valores que compõem a eticidade. (OLIVEIRA, 2004, p. 21) Quanto 

mais profundamente o pesquisador estiver envolvido com o tema, 

mais informações ele disporá de recursos argumentativos para to-

mar posição, propondo espaços de diálogos na busca pelo consenso.
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Uma preocupação com a moralidade, ou seja, com o compromis-

so de assegurar ‘boa qualidade de vida’ e a eticidade, ou seja, em 

garantir ‘condições de se chegar a consensos’ pela via do diálogo 

entre as partes inseridas – por exemplo – no sistema de fricção 

interétnica. (OLIVEIRA, 2004, p. 21)

Falar de engajamento significa considerar aspectos contextuais 

aos quais estamos expostos ao longo dos trabalhos de elaboração de 

relatórios antropológicos. O comprometimento se dá neste nível de 

argumentação: conhecer dada realidade sob vários ângulos, par-

tindo, primeiramente, do papel exercido pelo próprio pesquisador. 

Isso não é algo definido diretamente pelo mesmo, mas por meio da 

interlocução com agentes de outra ordem com os quais iremos tra-

tar neste contexto de licitações. Ou seja, para além de nossa com-

preensão acerca de nosso ofício, também nos deparamos com outras 

formas do pensar sobre o fazer antropológico que se sobrepõem à 

prática em si. Também não se destina a uma argumentação direta 

em prol das demandas dos grupos pesquisados, mas a partir de uma 

função estabelecida e associada ao profissional da área da antropo-

logia que possui um determinado tipo de conhecimento sobre uma 

realidade particular. Saber qual sua função e seus limites éticos em 

determinados processos de atuação é ponto crucial no modo como 

irá definir estratégias para a produção dos dados a serem analisados 

e apresentados nos relatórios. Isso engloba o uso do método etno-

gráfico como base para as argumentações a serem apresentadas nos 

relatórios antropológicos, bem como a seleção das informações a 

partir da relação construída com o grupo pesquisado.

Nesse sentido, outra grande questão para o debate no campo 

dos relatórios administrativos sobre TQ é se o antropólogo deve ou 

não ouvir a parte “contrária”, fazendeiros, diretores de indústrias, 

políticos locais, dentre outros. Há situações em que não quilom-

bolas são indicados por quilombolas como pessoas que contribuí-

riam para a tomada de informações. Contudo, não ouvir “a parte 

contrária” em nada fere a postura ética do antropólogo envolvi-
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do na escrita de um laudo. O antropólogo não é responsável pelo 

“contraditório” no procedimento de titulação de TQ, uma vez que 

não é juiz, não julga ou conduz o processo de elaboração do RTID.  

A autoridade administrativa, sim, é quem deve assegurar que o 

contraditório ocorra na instância administrativa, e como antropó-

logos devemos nos empenhar naquilo que nossa disciplina faz de 

melhor: realizar uma excelente etnografia. Aplicar o método etno-

gráfico, algo demandado aos antropólogos em diferentes contextos, 

significa desprendimento, transparência, vínculo. Decorre dessa 

prática a atribuição de um peso maior ao antropólogo que atua jun-

to às minorias étnicas e sociais, um posicionamento ético e moral 

direcionado para dar visibilidade e buscar consensos entre agentes 

envolvidos em situações marcadas por meio de posições e relações 

de poder desiguais.

É interessante notar que argumentações contrárias a essa pos-

tura – sim, o foco aqui é postura metodológica adotada – não con-

dizem com as noções teóricas e metodológicas praticadas no e pelo 

campo antropológico, sobretudo no que tange às relações de con-

fiança e vínculos necessários para a produção de dados etnográ-

ficos e que são a base do fazer antropológico. Confiança essa ba-

seada em relações de proximidade, negociações e apreensão dos 

significados que determinam o modo de vida do grupo. Buscar tais 

sentidos por meio das referências e indicações apontadas pelo gru-

po é um dos caminhos a se ter em mente ao tratar dessa realidade, 

especificamente. Outras fontes são viáveis dentro dessa lógica de 

apropriação de sentidos, ou seja, a partir do grupo pesquisado bus-

car compreender sua relação com grupos contrários, na ordem de 

suas demandas, seus conflitos sobre suas noções de territorialidade 

específicas.

Uma das questões de maior preocupação no que tange ao traba-

lho etnográfico são as condições para a realização de pesquisas, e 

um dos bens mais preciosos que demandamos para sua realização 

é o tempo. A sobreposição de temporalidades distintas inseridas 
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nesses processos ocorre em função dos diferentes objetivos e papéis 

exercidos. Podemos encontrar contratos que estipulam a entrega de 

relatórios ao final de seis meses, sendo possível prorrogar o prazo 

de entrega por mais dois meses. Esse prazo inclui a realização do 

trabalho de campo – com todos os esclarecimentos necessários e 

a construção de espaços de diálogo e mediação – e a textualização 

do relatório (em seus diferentes momentos). Geralmente, o que se 

assegura é um prazo de 30 dias para a realização do “trabalho de 

campo”,12 para os quais estão previstas diárias e transporte para os 

pesquisadores até as comunidades. Ponderamos que esse tipo de 

“normatização” – dos 30 dias – coloca o pesquisador em situações, 

no mínimo, embaraçosas, para não dizer que podem comprometer 

todo o trabalho do relatório. Como organizar o “trabalho de cam-

po” em uma situação13 em que a comunidade está desterritoriali-

zada e pulverizada pela periferia de diferentes municípios (seriam 

comunidades?), ou nas quais diferentes grupos se encontram en-

volvidos em disputas internas? Ou na qual percebemos – sempre 

após entrar em “campo” – que a liderança da comunidade enfrenta 

sérias críticas internas e entramos nela, justamente, por sua me-

diação? Em um mês, se algum pesquisador da equipe não detiver 

algum tipo de conhecimento prévio sobre a área estudada, os pes-

quisadores poderão vir, apenas, a se dar conta da rede de relações 

na qual se encontram envolvidos. 

12 A expressão “trabalho de campo” utilizada aqui merece comentários. A repre-
sentação daquilo que seria um “campo” para a administração pública em geral 
ainda é aquela “distante”, “clássica”, quase uma ilha malinowskiana. Como, 
geralmente, temos a necessidade de desconstruir a representação burocrá-
tica de fronteiras “bem definidas” e territórios nos quais vivem comunidades 
“homogêneas”, o antropólogo emerge aqui como um “criador de casos”, um 
“complicador” para aqueles pouco familiarizados às discussões antropológi-
cas. 

13 Todas as situações são baseadas em fatos reais referentes a situações de laudo 
em TQ.
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Diante das especificidades do campo e das condições de cada 

realidade pesquisada, o tempo predeterminado para a pesqui-

sa pode ser entendido enquanto limitador na atuação dos antro-

pólogos e na escrita dos relatórios, bem como dificulta a relações 

com os atores envolvidos no processo: pesquisadores contratados, 

empresa, técnicos do Incra, comunidades quilombolas, colegas de 

equipe. A urgência pela elaboração e entrega dos relatórios é pree-

minente e opera como referência central a partir da qual as ati-

vidades de cada profissional deverá se desenvolver. Tais impasses 

vão desde o distanciamento entre empresas e técnicos, valor das 

remunerações não compatíveis à formação, experiência e tarefas 

a serem realizadas em função do menor preço exigido a partir das 

licitações, até os limites quanto às condições de trabalho, haja vis-

ta que na maior parte dos casos não há como suprir as demandas 

do campo de maneira satisfatória em detrimento da burocratiza-

ção para liberação de recursos; do tempo muitas vezes insuficien-

te para a pesquisa de campo e elaboração dos relatórios. Ao longo 

desse processo, surgem as seguintes questões: a) as expectativas 

geradas pelas comunidades sobre a “data de entrega”; b) o tempo 

insuficiente para que as mesmas compreendam e acompanhem o 

trabalho; c) as diferentes visões e papéis exercidos pelos antropó-

logos nesse contexto de laudos.

Ao assumir o papel de antropólogo contratado para a elabora-

ção de relatório de identificação de território étnico, é fundamen-

tal atentar para o estabelecimento de vínculos e da adoção de uma 

postura ética diante do grupo (comunidade quilombola), postura 

essa que definirá sua relação com a empresa e o órgão de governo. 

Percebemos, nesse caso, limites acerca da função dos antropólogos 

do Incra, em função da pressão exercida pelo Estado no cumpri-

mento de metas e implementação de políticas públicas destinadas 

às comunidades quilombolas. Os ritmos e temporalidades não con-

dizem com a realidade e, aqui sim, a falta de experiência poderá ser 

um elemento contrário ao processo. Percebemos isso não somente 
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em relação às equipes de pesquisadores que atuam junto às empre-

sas para elaboração de relatórios, mas também quando dos concur-

sos realizados em diferentes esferas.

Soma-se a isso o diálogo necessário entre os antropólogos con-

tratados pelas empresas e os que atuam junto ao Incra, em um es-

forço de melhor definir a atuação de empresas cujo perfil não con-

diz com o trabalho em si, mas que surgem como alternativa para 

a demanda de regularização fundiária dos territórios quilombolas. 

Pensar sobre a função dessas empresas e o tipo de relação que man-

têm com os pesquisadores contratados é um dos desafios já apre-

sentados por algumas equipes técnicas junto ao Incra. Questões 

envolvendo o tempo, a disponibilidade de recursos e estratégias de 

inserção junto ao grupo pesquisado estão mais para a relação en-

tre antropólogos e demais técnicos dos setores de quilombos no in-

terior do Incra, e equipes técnicas contratadas, do que empresas e 

equipes técnicas. Em outros termos, trata-se de aspectos teóricos, 

metodológicos e políticos envolvendo o papel do antropólogo, e, 

consequentemente, o fazer antropológico, questões específicas de 

uma área de conhecimento a ser considerada a priori.

As relações estabelecidas nesse âmbito de atuação compreen-

dem bem mais que simples formas de suprir demandas, sejam elas 

direcionadas às comunidades quilombolas ou aos interesses indi-

viduais dos técnicos contratados ou concursados. Lógicas distintas 

que estão diretamente relacionadas ao contexto de laudos. Além 

daquilo que compreendemos sobre o fazer antropológico na forma 

de comprometimento inerente à ética da profissão, também pen-

sar na relação entre os antropólogos que mediam essas situações de 

conflito. “Estar no Incra” demanda, antes de tudo, estar a par não 

somente dos procedimentos administrativos, mas pensar enquanto 

técnico cujo papel é justamente o de apontar e mediar contradições 

existentes entre o órgão público e os grupos com que atua, comuni-

dades quilombolas, nesse caso. 
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Em um primeiro momento, buscar entender as discussões em 

torno de uma antropologia engajada14 voltada para a realidade dos 

grupos envolvidos, a partir de suas percepções e da postura do pes-

quisador/antropólogo diante dessas realidades. Posteriormente, fa-

zer uma reflexão criteriosa em relação às ações e projetos políticos 

cuja visão distanciada sobre as comunidades quilombolas traz a ne-

cessidade da contratação de técnicos ou especialistas. Uma situação 

bastante contraditória em termos de entendimento e diálogo en-

tre posições e papéis diferenciados exercidos junto às comunidades 

quilombolas, pelos antropólogos/técnicos e pelo Estado.

Outro ponto de interesse nessa discussão é quanto à produção 

dos textos elaborados pelos antropólogos, apresentados, primei-

ramente, à empresa, em cumprimento às cláusulas de contrata-

ção, e que posteriormente são remetidos à avaliação dos técnicos 

do Incra, tendo como referência a Instrução Normativa (IN) n° 57 

(Incra). Temos então uma sobreposição de visões, o que nos per-

mite questionar sobre: a) o direito de autoria sobre os textos pro-

duzidos; b) as intervenções feitas sobre o texto tanto pela empresa 

quanto pelos técnicos do Incra. Estamos aqui indagando sobre as 

competências de cada agente e, principalmente, acerca da forma 

como estão sendo realizadas as críticas sobre os relatórios de iden-

tificação dos territórios quilombolas. Tratando-se de peças com 

determinado objetivo – demanda social – há de se ter em mente o 

tipo de critério adotado a partir de uma construção prévia definida 

pelos diferentes técnicos do Incra e envolvidos no laudo, e que pos-

sam ser expostas nos contratos estabelecidos. Ou seja, na avaliação 

de cada relatório, qual a função da empresa no que diz respeito à 

escrita dos textos produzidos pelos antropólogos? 

Atualmente, algumas empresas realizam uma “revisão” dos tex-

tos com foco na formatação e Normas da ABNT. Porém, existem si-

tuações em que um certo “padrão de escrita” adotado pelas empresas 

14 Ver Oliveira (2004).
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é apresentado aos antropólogos como modelo. De antemão, sabemos 

que muitas delas não possuem conhecimento sobre o método etno-

gráfico. Em geral, utilizam como base diagnósticos destinados a tra-

balhos de outra ordem (Estudos e Relatórios de Impactos, na maior 

parte das vezes), cujos conteúdos versam sobre caracterizações de 

certos grupos sociais, e não necessariamente análise sobre eles. Por 

outro lado, a avaliação do Incra sobre o conteúdo dos relatórios recai 

sobre o cumprimento dos itens da IN n°57/2009 e o entendimento que 

os seus técnicos fazem dos dados etnográficos apresentados pelos 

antropólogos. Aqui temos um desafio quanto à compreensão de cada 

técnico do Incra sobre a realidade das comunidades quilombolas a 

partir de contextos específicos e questões mais gerais de âmbito po-

lítico acerca de sua atuação.

Mais que definir papéis distintos, que já estão postos, a ideia aqui 

é travar um diálogo no sentido de dar conta da lacuna sobre as con-

dições de trabalho e “lugares” diferenciados que têm contribuído 

para um distanciamento entre antropólogos do Incra e antropólogos 

contratados pelas empresas por meio de uma relação hierarquizada. 

Compreender o trabalho realizado pelos técnicos contratados como 

algo desvinculado ao trabalho dos antropólogos do Incra é um erro 

bastante recorrente e que não tem sentido algum diante da deman-

da específica das comunidades quilombolas. Tratar ambas atuações 

como complementares significa criar espaços de diálogo entre téc-

nicos de um mesmo campo, buscando aprimorar os entendimen-

tos diante das dificuldades quanto à baixa oferta de profissionais da 

área de antropologia e inserção de técnicos menos experientes, além 

das inúmeras situações de conflito a que estamos expostos.

Há uma forte pressão sobre antropólogos que atuam junto ao In-

cra e os que compõem as equipes técnicas no sentido de “simplificar” 

este processo a partir de uma suposta negociação (já que nem sempre 

isso é possível ou adequado). Ao considerar determinados elemen-

tos contidos nos dados etnográficos coletados, e não outros, suscita 

certo tipo de negociação em torno do que deve ou não estar no texto. 
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Como fica, então, o papel do antropólogo responsável pela elabora-

ção do relatório? 

Sobre as intervenções feitas pelas empresas e antropólogos do 

Incra, em ambos os casos, os modelos definidos como parâme-

tros não dão conta da natureza do trabalho dos antropólogos, ou 

seja, a própria etnografia demandada! A objetividade do texto não 

pode ser confundida com um tipo de lógica meramente burocrá-

tica, sem fundamentação metodológica e distanciada da natureza 

do trabalho etnográfico. Da mesma forma, ignorar mecanismos 

formais existentes não é aqui a melhor alternativa. Podemos pen-

sar nas críticas, até então feitas por empresas e técnicos do Incra, 

não necessariamente de modo sempre negativo, mas como fontes 

de autorreflexão para estabelecermos outro tipo de relação com os 

agentes, responsáveis pela regularização fundiária, dos territórios 

quilombolas e suas formas de contratação em que o envolvimento 

dos antropólogos esteja mais evidente, assim como a inserção das 

próprias comunidades quilombolas. Deixá-las a par dessas discus-

sões não compromete o trabalho, ao contrário, é parte das relações 

de campo que construímos. 

A questão da ética profissional relativa ao comprometimento jun-

to aos grupos com os quais iremos atuar fundamenta-se a partir de 

uma relação de aproximação e construção de vínculos de confiança 

que possibilitem criar espaços de diálogo e críticas. A despeito das 

observações e críticas feitas ao longo deste artigo, faz-se necessá-

rio ressaltar a importância das reflexões sobre o tema na formação 

dos profissionais de antropologia, bem como quando de sua apli-

cabilidade em situações que demandem comprometimento diante 

das demandas apresentadas pelos grupos pesquisados, relativas ao 

direito de acesso das Comunidades Quilombolas aos seus territórios. 

Buscar compreender esses processos priorizando a relação com os 

grupos pesquisados possibilita um primeiro passo para o necessário 

comprometimento ético, algo tão específico da prática antropológi-

ca e que não faz sentido esquecer ou abdicar.
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A universidade pública: apenas  
uma mediadora entre o Estado  
e a sociedade civil?

Hildon Oliveira Santiago Carade 
Núbia Bento Rodrigues

introdução

Novembro de 2009. O ano encerrava-se em uma surpreendente cal-

maria. Após a profusão de casos policiais, desde furtos à desova de 

cadáveres, ocorridos nos primeiros sete meses do ano, já há algum 

tempo não havia nenhuma ocorrência policial nas instalações ou 

imediações da Faculdade de Filosofia. Na reunião da Congregação da 

Faculdade, uma possível explicação: “Avisem ao diretor que ele pode 

ficar tranquilo, pois eu garanto que não vão mais ocorrer assaltos 

e roubos na área da Faculdade”. Essas palavras foram atribuídas a 

um dos traficantes que controlava o comércio de drogas na região do 

Alto das Pombas e do Calabar, bairros vizinhos à citada unidade uni-

versitária. O recado foi dado a um dos vigilantes da Faculdade, que se 

incumbiu de ofertar as “boas novas” ao dirigente da instituição que, 

por sua vez, tornou público esse “acordo de paz” em sua interven-

ção nessa reunião da Congregação, fórum máximo de deliberação da 

unidade.
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Poucos dias após esse evento, comentando com uma antiga dire-

tora da Faculdade os fatos acima descritos, ela confessou que dificil-

mente o dirigente da instituição pode tomar alguma iniciativa fren-

te a situações belicosas. “Você sabe, a gente não é Estado, a gente 

não é nada. A única coisa que a gente pode fazer é mediar” – disse 

ela, frisando a sua impotência frente a esses acontecimentos.

As questões desenvolvidas no presente artigo têm como ponto de 

partida alguns dados contidos na dissertação de mestrado em an-

tropologia intitulada “Invasões solertes: das relações entre a FFCH 

e a sua vizinhança”. (CARADE, 2011) A pesquisa tinha por objetivo 

compreender como se davam as relações políticas entre uma insti-

tuição de ensino superior – a Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-

manas da UFBA – e uma parcela restrita da sociedade – os bairros 

limítrofes à área dessa unidade universitária.

Assim, o presente texto tem por objetivo ensejar uma reflexão 

acerca das seguintes questões: como se dá a etnografia em um setor 

que pensa a si mesmo como estando fora dos limites estatais? E até 

que ponto a retórica do acesso à cidadania é utilizada – tanto por 

universitários, quanto por moradores das comunidades carentes 

– enquanto um dispositivo político? Primeiramente, fazemos uma 

breve revisão da literatura acerca das instituições públicas de en-

sino superior do país, com o intuito de demonstrar qual imagem 

lhes sobressai para, em seguida, à luz de dados etnográficos, in-

vestigar as formas pelas quais esta pesquisa foi enquadrada pelos 

nossos interlocutores. Por fim, será feita uma breve discussão so-

bre a chamada “extensão universitária” enquanto ferramenta para 

o exercício pleno da democracia.

as universidades públicas: vítimas algozes

A literatura acerca das universidades públicas congrega obras que 

vão desde o contexto mais específico da descrição de uma determi-
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nada instituição, ao contexto mais geral de análise da política edu-

cacional do país, através da história de suas instituições. A maioria 

esmagadora dos estudiosos do tema é composta por historiadores, 

sociólogos e filósofos da educação.

Grosso modo, essas reflexões podem ser enquadradas em três 

vertentes: em primeiro lugar, as grandes narrativas acerca do desen-

vol vimento do ensino superior público no país, mostrando as corre-

lações entre a ordem econômica e a ordem política, mas concebendo 

certa autonomia do campo educacional. Como exemplo, podemos 

citar a hoje clássica trilogia de Luiz Antônio Cunha, escrita no decor-

rer dos anos 1980, constituída pelas obras A universidade temporã: 

o ensino superior, da Colônia à Era Vargas (1980), A universidade 

crítica: o ensino superior da república populista (1982) e A univer-

sidade reformanda: o golpe de 1964 e a modernização do ensino 

superior (1988). Em segundo lugar, temos as publicações estimuladas 

por debates e fóruns que congregam especialistas e políticos profis-

sionais, com o fito de refletir sobre as vicissitudes vivenciadas pela 

universidade pública no país. Como exemplos posso citar os textos do 

senador Marco Maciel (2003) e do cientista político Hélgio Trindade 

(2000), e a coletânea de artigos da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) (2003). Por último, 

temos as obras suscitadas pela iminência de datas comemorativas – 

os aniversários das organizações –, nas quais, geralmente, as “pra-

tas da casa” nos oferecem os seus relatos acerca da vida universitá-

ria, ocasiões muitas vezes coroadas com os lançamentos dos livros, 

permitindo, pois, o encontro de gerações de uma mesma instituição. 

Nesse último caso podemos citar as seguintes obras: a de Paulo Coim-

bra e Yvonne Sanguinetti sobre a trajetória da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) (1994); a de Edvaldo Boaventura sobre 

a Universidade Federal da Bahia (UFBA) (1996); e a de Ernesto de Sou-

za sobre a história da Universidade de São Paulo (USP) (2004).

Há nessas três vertentes duas afinidades. Por um lado, elas con-

cebem a universidade como estando no limiar entre o Estado e a 
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sociedade. Por outro, estudam-na de acordo à influência dos fatores 

políticos e econômicos do país, face as orientações das políticas de 

educação estipuladas pelo Estado, nas quais se sobressai a imagem 

de uma instituição que vive conforme os sabores e dissabores da 

vida política brasileira, navegando, pois, na tormenta de mares por 

vezes autoritários, por vezes democrático-liberais.

Nesta toada, a universidade pública, assim como a sociedade 

civil, aparece como vítima das torpezas e violências franqueadas 

pelo Estado. Todavia, sendo um setor específico dele, qual seria a 

natureza de suas ações frente ao arcabouço estatal? Ora, como lem-

bra o sociólogo José Murari Bovo (1999, p. 17), referindo-se a uma 

entrevista dada pelo professor José Arthur Gianotti ao jornal Folha 

de São Paulo, é preciso que a universidade desempenhe um papel 

crucial, qual seja: “O de estar vinculada à elaboração de um projeto 

nacional de desenvolvimento econômico com justiça social”. Des-

pojada, pois, de poderes executivos e legislativos, de formulação e 

implementação de políticas públicas, a universidade estaria afian-

çada tão somente de um poder consultivo, tendo por prerrogativa 

a prestimosa tarefa de auxiliar os gestores públicos na arte do bom 

governar. Mas considerar as pessoas, as organizações e as insti-

tuições dedicadas à administração do conhecimento como meros 

sustentáculos do poder temporal é algo deveras simplista. De fato, 

assim como o conhecimento é uma forma de controle e manutenção 

do status quo, ele também estabelece uma via possível de rebeldia e 

contestação. (SCHWARTZMAN, 1983) Logo, as instituições de ensi-

no superior público seriam “vítimas algozes”, para nos utilizar des-

se oximoro que figurou como título do romance de Joaquim Manuel 

de Macedo (1991), cuja ação pode mesmo contribuir para desestabi-

lizar quem tanto lhe reprime.

Desse modo, a universidade pública é vista como uma media-

dora entre o Estado e a sociedade civil. Aliás, a vitalidade mesma 

da instituição depende desse papel de mediação. Como apontou Si-

mon Schwartzman (1983), num texto que nos parece sintetizador 
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de toda essa discussão, a geração de novas ideias, conhecimentos 

e valores produzidos pela universidade tem estado e deve estar in-

trinsecamente relacionada com sua integração “débil” para com as 

outras esferas sociais, e particularmente com as fontes tradicionais 

de poder e dominação política, econômica e religiosa.

Todavia, como apontam Bevilaqua e Leirner (2000), etnografias 

recentes sobre setores específicos do Estado informam que as ma-

neiras pelas quais as instituições estatais operam extrapolam o seu 

arcabouço legal/formal. Reside aí o nó górdio da questão, pois, no 

caso das universidades públicas, esta verdade recôndita seria tão 

mais incômoda na medida em que poder-se-ia revelar os condicio-

namentos extracientíficos tão criticados em outras esferas e âmbitos 

sociais. Tais vicissitudes são o objeto do próximo bloco deste texto.

o antropólogo: um “leitor” privilegiado da cena

Passemos agora a descrever algumas experiências suscitadas pelo 

trabalho de campo. Portanto, vejamos.

Nos últimos suspiros matutinos do dia 11 fevereiro de 2009, 

o então graduando Hildon Carade apresentava o seu trabalho de 

conclusão de curso, como requisito parcial para a obtenção do grau 

de Bacharel em Ciências Sociais, com concentração em Antropo-

logia, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). A apresentação 

ocorreu na sala 29 do Programa de Pós-Graduação em Antropo-

logia, localizada na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

(FFCH). Contudo, o que estava programado para ser mais um rito 

acadêmico transformou-se em um espetáculo político. Observe-

mos mais de perto.

A monografia versava sobre um grupo de indivíduos participan-

tes de um projeto de política pública, a saber, o Programa Agente Jo-

vem (PAJ), hoje denominado ProJovem Adolescente. Grosso modo, 

o programa era voltado para jovens na faixa etária dos 15 aos 17 anos 
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de idade, em estado de “vulnerabilidade social”. O núcleo investiga-

do localizava-se no bairro do Alto das Pombas – em Salvador havia 

mais de 50 núcleos do projeto –, abrigava cerca de 20 adolescentes e 

era coordenado por Benedito da Silva, liderança política do bairro, 

que, àquela época, ocupava o cargo de presidente da associação dos 

moradores local.

Quem detém certo conhecimento acerca da geografia da cidade 

de Salvador já pode antever o importante papel desempenhado por 

ela nessa trama. O bairro do Alto das Pombas, como já informa-

do no início deste texto, é limítrofe à área da Faculdade de Filoso-

fia. Desde tempos imemoriais, a contiguidade espacial obrigou um 

maior contato entre os dois polos, contato esse que, não fosse tal 

proximidade, talvez não tivesse ocorrido. Esse canal de comunica-

ção possibilitou um encontro de caráter mais insólito que passamos 

agora a descrever.

Em virtude da carência de espaços imobiliários, a sede da Asso-

ciação de Moradores do Alto das Pombas era situada em uma sala 

da paróquia da igreja católica do bairro. Todas as atividades da en-

tidade, bem como aquelas oriundas do PAJ, eram ali desenvolvidas. 

A harmonia entre as doutrinas eclesiásticas e o ativismo político foi 

esfacelada diante das desavenças entre Benedito e o pároco da fre-

guesia local. Como consequência, o PAJ ficou ao “Deus dará”, sem 

espaço físico para a realização das atividades pedagógicas, levan-

do-se em consideração o total desconhecimento das altas esferas do 

poder municipal em relação aos destinos do projeto, que desde a sua 

gênese esteve fortemente vinculado à trajetória política de Benedito. 

Não podendo mais contar com o pároco, ele foi fazer-se a si mesmo.

Ele tinha um trunfo que ele próprio desconhecia. Assim como 

muitos moradores das áreas vizinhas à FFCH, Benedito conhecia 

muito bem as paragens da instituição. Por algum tempo, ele vaga-

ra pela cidade, errante, com o seu séquito de adolescentes, até que 

uma lâmpada acendeu em sua mente: “Por que não ter aulas na 

Faculdade de Filosofia?” – indagou a si mesmo. E assim ele trouxe 
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a sua trupe de jovens para a área apelidada de “Mirante de São Lá-

zaro”, uma varanda de cerca de dez metros quadrados, situada na 

borda lateral do antigo casarão que abriga as instalações adminis-

trativas da Faculdade.

Não demorou muito para a presença de Benedito e seu grupo ser 

notada. A então diretora da FFCH, a professora Lina Aras (gestão 

2005-2009), tão logo os avistou, se incumbiu de providenciar uma 

sala do pavilhão de aulas da Faculdade, visando contemplá-los com 

um lugar mais apropriado à realização de atividades pedagógicas, 

tão mais urgente era o caso, pois se tratava de um projeto de inclu-

são social. Ademais, a dirigente visava estender os laços políticos 

com a sua vizinhança. Estávamos no ano de 2006.

Embora Benedito tivesse sérias desconfianças em relação às boas 

intenções da diretora, não lhe era conveniente se indispor em de-

masia com ela, pois em fins de 2008 a Faculdade começava a viven-

ciar os humores da sucessão ao cargo da direção, algo que o deixava 

profundamente exasperado, tendo-se em vista o fato de ninguém 

poder seriamente afirmar que o próximo a ostentar o cetro da ins-

tituição manteria a atitude de “cooperação” entre a Faculdade e a 

comunidade. Era a hora, pois, de angariar apoios; Benedito vislum-

brou a referida defesa de monografia como uma oportunidade para 

deles se apossar.

Assim, havia grandes expectativas para este acontecimento.  

O espetáculo precisava de plateia farta e Benedito não poupou es-

forços para tanto. Ele sabia que ali era também um ritual de afirma-

ção do grupo. De fato, o líder comunitário foi o grande protagonista 

do dia. Logo após o ritual acadêmico, de apresentação da monogra-

fia, da apreciação da banca de exame e da obtenção da avaliação, 

Benedito pediu a palavra, de modo a deixar explícita a sua plata-

forma política, qual seja: a da institucionalização da presença deles 

em espaços universitários. Mais tarde, por telefone, ele relatou ter 

sido informado sobre uma possível irritação por parte da professora 

Lina Aras em relação ao seu discurso. Como realmente o estudante 
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nada sabia a respeito desses acontecimentos, ele pôde tão somente 

ouvir os seus apelos: “A diretora tem de entender que não se trata 

de uma crítica pessoal; eu tenho de lutar por nossa causa e para 

isso eu preciso que a nossa presença seja institucionalmente re-

conhecida” – disse.

Como Hildon se limitou a ouvi-lo, Benedito sugeriu que ele esta-

ria por defender a diretora, face os laços de amizade existentes. Esse 

tipo de acusação foi uma constante em todo o trabalho de campo. 

Era como se o pesquisador mantivesse determinadas informações, 

as quais, por vários motivos, às vezes nobres, às vezes cruéis, deci-

diu não revelar. Assim, se, no plano mais geral de uma etnografia, 

o antropólogo aparece para seus interlocutores como alguém que 

possui um saber socialmente autorizado, tendo, pois, a capacidade 

de melhor os compreender, essa dinâmica das relações mais pri-

vadas fazia dele um homem que, supostamente, sabia demais. Por 

esse motivo, ele era visto como alguém a ter o poder de entender 

todas as nuances da trama.

Como bem apontou o antropólogo David Mosse (2006), quan-

to mais próximos estamos do campo, tanto em termos geográficos 

quanto em termos afetivos, mais somos moldados por ele. A pro-

ximidade não apenas demonstra o senso de incompletude de uma 

etnografia ela a torna mais socialmente visível. Como o pesquisador 

era estudante da instituição a ser, por assim dizer, seu “objeto de 

pesquisa”, ele teve de lidar com os paradoxos de ser um informante 

privilegiado de si mesmo.

Em conversas no pátio ou nas instalações administrativas da 

Faculdade, com colegas ou professores, todos eram unânimes em 

relação à importância da pesquisa. A própria geografia huma-

na da cidade configurava esta apreensão. A FFCH mais parece um 

entreposto a mediar as relações entre as áreas nobres dos bairros 

de Ondina e da Federação e os arrabaldes humildes dos bairros do 

Alto das Pombas, do Calabar e de São Lázaro. Esse último abriga as 

instalações da Faculdade e possui uma peculiaridade: o trajeto em 
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direção à instituição – a Estrada de São Lázaro – abriga edifícios e 

moradas de alto padrão; logo após o campus da Faculdade, depara-

mo-nos com a Igreja de São Lázaro, envolta por casebres simplórios 

entrecortados por becos e vielas por onde trafegam uma população 

economicamente subalterna. Enfim, em uma mesma rua vislum-

bramos os dois lados da vida. A proximidade para com esses nú-

cleos mais desfavorecidos da sociedade é invariavelmente apontada 

como a causa da violência urbana nessa região. Como a FFCH não 

é incólume a esses episódios de criminalidade e, ao mesmo tempo, 

tem de lidar com o papel social que se espera de uma universidade 

pública, conflagra-se aí o terreno das “relações incômodas” a re-

vestir a importância dada a este trabalho.

Porém, essa notoriedade é condicionada por certa visão a res-

peito da etnografia. Tudo se passa como se se estivesse por escre-

ver a “verdade” acerca das relações entre a FFCH e o seu entorno. 

Muitas vezes, pondera o antropólogo Don Kulick (1995), o sucesso 

de uma etnografia é mensurado a partir da quantidade de segre-

dos que o antropólogo conseguiu desvelar em campo, tais como 

fórmulas mágicas, cultos fetichistas, mitos esotéricos, rituais se-

cretos, experiências privadas, entre outros. Ora, esperava-se des-

te trabalho justamente isto: a revelação dos segredos, das histórias 

dos bastidores, o lado oculto da peça, os segredos da coxia. Nes-

sa toada, a exemplo da etnografia de David Mosse (2006) sobre as 

políticas de desenvolvimento financiadas pelo governo britânico, 

no contexto da ajuda internacional às vilas tribais no ocidente da 

Índia, este trabalho de campo não foi lido como um assunto geral – 

talvez uma antropologia das instituições públicas –, mas como um 

assunto particular. Também David Mosse era um insider em seu 

campo. Ele trabalhara cerca de 11 anos como consultor no Depar-

tamento Britânico para Desenvolvimento Internacional (DFID), o 

que lhe propiciou o capital político necessário em relação à permis-

são para a execução da pesquisa. Quando os seus colegas tiveram 

acesso ao seu texto, eles não o vislumbraram como um produto de 
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vários pontos de vista, mas como uma “declaração singular” (sin-

gular statement) sobre o projeto como ele é. Enfim, a etnografia 

tida como uma avaliação.

Nesse sentido, o empreendimento etnográfico seria, nos termos 

de Mosse (2006), uma espécie de exercício de antropologia “antis-

social”, pois ele teria o suposto poder de revelar as dificuldades en-

frentadas pela Faculdade, diante da abertura de suas portas para as 

comunidades de seu entorno, comunidades estas geralmente tidas 

como “objeto” de diferentes projetos de pesquisa e da “extensão 

universitária” (basicamente, a ação da universidade junto à comu-

nidade). Esta última, com o tensionamento das relações, foi apon-

tada como a única capaz de pacificar os conflitos. Para compreen-

der como a “extensão universitária” foi mobilizada por diferentes 

atores em prol do estabelecimento de padrões mais democráticos e 

éticos no tocante ao contato com as comunidades populares, pas-

saremos para a descrição do cotidiano dos jovens do PAJ na FFCH. 

Veremos que de uma situação de invisibilidade eles emergiram 

para uma visibilidade perversa, proporcionada por eventos atípicos 

ocorridos na área interna e externa ao campus universitário.

da invisibilidade à visibilidade perversa

Todos os dias, de segunda à sexta-feira, os jovens se dirigiam à Facul-

dade para assistir as aulas de educação não formal ministradas por Be-

nedito. No início do semestre, eles não tinham um espaço físico certo, 

ora se instalando em uma sala, ora em outra; ora estando sob a pro-

teção das sombras das árvores, ora acomodados no “Mirante de São 

Lázaro”, até que a secretária da direção da instituição resolveu alo-

cá-los na sala 20 do Pavilhão Isaías Alves (principal prédio escolar da 

unidade). Esse seria o único tipo de contato com a classe dos funcio-

nários técnico-administrativos da Faculdade. Alocar salas, bem como 

reservar materiais didáticos, tais como retroprojetor, Data Show, apa-
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relho de DVD, entre outros, eram, para os jovens, as “únicas” tarefas 

deste corpo de trabalhadores.

Uma vez na Faculdade, eles se dispersavam à espera de Benedito. 

Uns preferiam esperar na sala (quando esta foi definitivamente alo-

cada), outros ficavam em um canteiro, sob a proteção da sombra de 

uma árvore, do estacionamento próximo ao Pavilhão Isaías Alves 

– nessa época, ainda era permitido estacionar veículos automotivos 

nesse local. Poucas vezes vimos alguém do PAJ nas dependências 

do Pátio Raul Seixas – principal ponto de sociabilidade estudantil 

–, mesmo nos dias em que lá estava acontecendo alguma atividade.1 

Dessa forma, pode-se dizer que a maioria dos estudantes, profes-

sores e funcionários da organização desconheciam a presença dos 

jovens no âmbito da instituição. Entretanto, aqueles que se manti-

nham atentos em relação aos acontecimentos da unidade explicita-

ram certa animosidade em face desta aparição, justificada princi-

palmente pelo barulho por eles produzido.

De acordo com Seu Pedro, funcionário da casa (hoje já aposen-

tado), uma espécie de zelador do Pavilhão Isaías Alves, não raro 

alguns professores reclamavam, através dele, da indisciplina dos 

adolescentes. Certo dia ocorreu uma situação de enfrentamento, si-

tuação esta frequentemente relembrada pelos participantes do PAJ. 

Incomodada com o barulho causado pelos jovens, uma docente do 

então departamento de Psicologia invadiu a sala onde eles estavam 

realizando as suas atividades exigindo silêncio, pois estava haven-

do, no recinto ao lado, a defesa de uma tese de doutoramento, cujo 

andamento estava sendo prejudicado. Conforme relato de Benedi-

to, eles a receberam com um lacônico e irônico “boa tarde” e, após 

1 O Pátio Raul Seixas era muito movimentado. Além do trânsito constante de 
alunos, funcionários e professores, o pátio era palco de alguns eventos polí-
ticos e festivos dos Diretórios e Centros Acadêmicos, tais como eleições para 
as representações estudantis, debates entre as chapas concorrentes, festas 
lúdicas (geralmente às sextas-feiras), manifestações de cunho político, como 
a comemoração do Dia do Orgulho Gay, entre outros.
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uma breve discussão, solicitaram a sua retirada do local, com a se-

guinte frase: “Nos respeite porque nós pagamos impostos, logo, 

somos nós quem pagamos o seu salário”.2 

Recordando-se desse episódio, Seu Pedro afirmou que a refe-

rida professora teria saído da sala furiosa, acusando os jovens de 

desrespeito para com a sua pessoa. Ainda segundo ele, outro pro-

fessor também havia se indisposto de maneira acintosa para com a 

presença dos jovens do PAJ. Este docente – “que sempre ministra 

aulas com um projetor” (complementou ele, aos risos) – terminou 

por acusá-lo, responsabilizando-o pelo comportamento dos ado-

lescentes. “O pior é que sobra para mim. Os professores pedem 

para eu resolver o problema. Eu vou lá e tento acalmar eles”.3

Ignorados por quase todos, considerados como “indisciplina-

dos” pela parcela restante, o grupo formado pelos jovens do PAJ 

foi paulatinamente emergindo de uma situação de invisibilidade 

para uma “visibilidade perversa”. De acordo com a socióloga Mio-

ne Apolinario Sales (2004), a visibilidade enquanto uma condição 

humana, política e social entra em contraste com aquela que é con-

quistada pelos jovens pobres na esfera pública, em especial os au-

tores de ato infracional. Por um lado, temos a invisibilidade do so-

frimento e da dor por que passam crianças e adolescentes em suas 

áreas de moradia e sociabilidade, notadamente as privações ma-

teriais, culturais e, por vezes, afetivas às quais estão submetidos. 

Por outro, temos uma visibilidade intensificada pelo preconceito e 

medo da violência, amparados tão somente em características físi-

cas, sociais e geográficas, tidas como reveladoras da periculosidade 

de seus portadores. Trata-se, portanto, de uma “visibilidade per-

versa”. (SALES, 2004)

2 Informação coletada em diário de campo de Hildon Carade, em 26 de março 
de 2008.

3 Informação coletada em diário de campo de Hildon Carade, em 18 de julho 
de 2008.
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Além do simples barulho produzido pelos jovens, eventos do 

cotidiano urbano da cidade de Salvador contribuíram para a vi-

sibilidade do grupo no âmbito da Faculdade, quais sejam: assaltos 

e roubos praticados nas cercanias e dependências da instituição e 

uma chacina ocorrida nos bairros do Alto das Pombas e do Cala-

bar, provocada por disputas em torno da liderança do comércio de 

armas e entorpecentes, que ceifou a vida de quatro pessoas. Dian-

te desses acontecimentos, a Congregação da Faculdade de Filosofia 

tomou algumas medidas para aumentar a segurança da unidade. 

Dentre elas, em curto prazo, podemos arrolar o cercamento de todo 

o perímetro da Faculdade, a instalação de câmeras de vigilância e 

a implementação de um projeto de iluminação; em médio prazo, 

destaca-se a necessidade de desenvolvimento de extensão junto às 

comunidades vizinhas, a realização de eventos no interior das de-

pendências da FFCH e o apoio à realização do Projeto Agente Jovem 

(FFCH) e Projeto Viver4 (NEIM).

Após a publicação dessas medidas, as vozes começaram a se er-

guer, e assim tivemos a emergência de uma carta, abaixo parcial-

mente transcrita:

Carta aberta à comunidade acadêmica da Universidade Federal 

da Bahia

Nos últimos dias toda a comunidade acadêmica da UFBA vem 

intensamente discutindo as questões de segurança do campus 

universitário, tendo como foco o São Lázaro e o PAF de Ondina 

[Pavilhão de Aulas da Federação, uma das instalações especiais 

de ensino]. Entendemos que é salutar tal discussão, mas a mesma 

não está dissociada da realidade enfrentada por toda a cidade de 

Salvador.

4 Ligado à Secretaria de Segurança Pública da Bahia, esse projeto atende crian-
ças e adolescentes que tenham sido vítimas de abuso sexual. Mais informa-
ções em: <http://www.neim.ufba.br>.



270  | Cidadania e direitos humanos

Também nos últimos meses vários jovens foram dizimados em 

nossa cidade, todos negros, pobres e moradores das áreas peri-

féricas, dentre elas a própria comunidade do Alto das Pombas, 

vizinha da FFCH.

Em junho choramos pela morte de quatro jovens, vítimas de dis-

putas de tráfico de drogas que foram violentamente assassinados.

Tal ação nos leva a refletir sobre qual violência estamos discu-

tindo? Se a da omissão da Universidade que ao mesmo tempo em 

que tão próxima é tão distante dos problemas sociais que a cir-

cundam ou da mídia de excessos que sempre aguarda uma tragé-

dia para discutir algum problema que, de certo, é relevante para 

sua classe social, ou para angariar mais fundos para manutenção 

desse modelo de reprodução de injustiças sociais?

[…] Pensando assim pedimos que ao discutir o problema da vio-

lência na UFBA, não seja somente considerado o prisma de quem 

supostamente ela atinge de imediato, mas compreenda que co-

brir de muros, gradearem as unidades educativas e principal-

mente colocar pessoas despreparadas para fazer a suporta segu-

rança de nada adiantará para tal finalidade.

(SILVA, 2008)

Essa carta foi escrita por Benedito da Silva. Na qualidade de pre-

sidente da associação de moradores do Alto das Pombas, o seu ob-

jetivo era demarcar a posição oficial da entidade, face aos rumos 

do debate que estava sendo travado acerca da questão da seguran-

ça no bojo da universidade. A essa altura dos acontecimentos, essa 

discussão já havia extrapolado os limites da Faculdade de Filosofia, 

tendo se direcionado, pois, para outras esferas da UFBA. Explicarei 

como se deu esse processo.

Paralelamente aos eventos ocorridos nas dependências e cerca-

nias da Faculdade de Filosofia, um outro caso de violência, agora 

envolvendo uma outra instância da UFBA, repercutiu nos princi-

pais meios de comunicação da cidade. Por volta das 10:30 da ma-

nhã de uma terça-feira, dia 19 de agosto de 2008, uma estudante 

do curso de Dança foi violentada por um homem armado em pleno 

campus de Ondina (local onde estão situados as unidades especiais 
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de ensino, quais sejam, os Pavilhões de Aula da Federação I, II, III, 

IV e V). A garota estava se dirigindo à aula por um atalho que liga 

o Instituto de Letras à Escola de Dança, quando foi surpreendida 

pelo sujeito. De acordo com o depoimento da vítima, ela teria sido 

abordada para um assalto, mas como não tinha objetos de valor, 

tampouco alguma quantia de dinheiro, terminou sofrendo atos de 

abuso sexual. (CIRINO, 2008a) Tal fato motivou vários protestos 

contra a administração central da UFBA. Estudantes, munidos de 

um carro de som, ocuparam o prédio da Reitoria, no bairro do Ca-

nela, exigindo justiça e segurança. O assunto foi parar nas rodas do 

Conselho Universitário, o Consuni.5

Foi exatamente em uma reunião do Consuni (ocorrida no mês de 

agosto de 2008) que o movimento estudantil da UFBA teve conhe-

cimento das declarações de Benedito. Como ele não tinha direito à 

voz na entidade, pois não fazia parte do corpo de conselheiros, um 

dos representantes da comunidade baiana6 presente no fórum foi o 

responsável pela leitura da sua carta. Imediatamente, Benedito se 

tornou uma figura bastante requisitada nas mais diversas assem-

bleias estudantis que, àquela altura, eclodiam nos mais diversos 

espaços universitários.

Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Direito, Faculdade de 

Educação... Benedito começou a percorrer várias unidades univer-

sitárias, tendo como pauta as relações entre a universidade e as co-

munidades populares. Não apenas o corpo discente da UFBA estava 

5 O Consuni é o órgão colegiado mais poderoso de uma universidade. Nele são 
definidas todas as diretrizes pedagógicas, políticas e administrativas de uma 
instituição pública de ensino superior.

6 O Consuni é composto pelos seguintes conselheiros: Reitor (presidente) e 
vice-reitor; todos os pró-reitores (de Planejamento e Orçamento; de Admi-
nistração Central; de Desenvolvimento de Pessoas; e de Ações Afirmativas e 
Assistência Estudantil); todos os diretores das unidades universitárias; dois re-
presentantes do corpo docente; quatro representantes do corpo técnico-ad-
ministrativo; dois representantes da comunidade baiana; e a representação 
estudantil, na forma da lei. (UFBA, 2010)
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por trás dessas incursões. Conforme relato de Benedito, 7 alguns 

docentes tinham interesse em explorar o conteúdo das suas opi-

niões (sintetizadas na carta reproduzida mais acima), em especial 

àqueles que se colocavam no polo de oposição ao reitorado da ins-

tituição federal, então comandado pelo professor Naomar Almeida. 

Assim, mesmo quando a universidade se abriu para a discussão so-

bre o seu relacionamento para com os extratos mais carentes da so-

ciedade, isso se deu a partir dos próprios interesses da organização. 

Em outras palavras, esse debate terminou sendo enquadrado nos 

termos das disputas internas à própria entidade, no que se refere 

ao apoio ou ao repúdio às políticas pedagógicas e administrativas 

implantadas pelo reitorado.

Voltando à Faculdade de Filosofia, também os estudantes se po-

sicionaram veementemente contra o cercamento da área do cam-

pus, na medida em que significaria, na ótica deles, uma maior se-

gregação das comunidades vizinhas à instituição. Em vez de adotar 

essa estratégia separatista, a unidade universitária deveria estimu-

lar um maior diálogo com esse extrato populacional. Para tanto, os 

alunos levantaram a proposta de criação de um colégio de aplicação 

que, por um lado, atenderia essa população, e, por outro, serviria 

de laboratório para a atuação dos licenciados dos cursos da área de 

humanidades.

Argumentando em favor dessa sugestão, um dos membros do 

Centro Acadêmico de Ciências Sociais explicou: “O Colégio de Apli-

cação é também uma proposta de diminuir o crime, de unir a UFBA 

com a comunidade”. Um outro estudante retrucou: “Acho precon-

ceito dizer que o crime vem de lá”. Como resposta, lhe foi assegura-

do que a iniciativa garantiria uma perspectiva para os licenciados de 

cursos tais como Ciências Sociais, História, Filosofia, entre outros, 

que por vezes ficam penando no mercado de trabalho, sem encon-

7 Entrevista concedida em 21 de abril de 2010.
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trar uma chance de desenvolver as habilidades e os conhecimentos 

aprendidos durante o período de estudos na universidade.8

Encontramos na opinião do professor Francisco Mesquita, en-

tão vice-reitor da UFBA, uma visão semelhante à apresentada pelo 

citado componente do Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Na 

ótica de um dos representantes oficiais da universidade, alguns 

campus universitários eram mais propícios de serem acometidos 

por atos de violência do que outros. Em suas palavras:

A área mais crítica é o entorno de São Lázaro, acredito que por 

causa da proximidade com comunidades violentas. No entan-

to, a UFBA já tem uma proposta de trabalhar junto com as comu-

nidades. Um trabalho de educação realizados pela Pró-Reitoria 

de Extensão e pelo Fórum Comunitário de Combate à Violência 

(FCCV). (CIRINO, 2008b, p. 4, grifo nosso)

Assim, como que diluída entre os membros das altas esferas da 

universidade – representada pelas deliberações da Congregação da 

Faculdade de Filosofia e pela opinião do vice-reitor da UFBA – e 

dos movimentos de representação estudantil – representado pela 

assembleia dos estudantes do curso de Ciências Sociais –, há uma 

visão recorrente a respeito das relações entre as instituições pú-

blicas de ensino superior e as comunidades populares, quando es-

tas últimas estão muito próximas geograficamente das primeiras, 

qual seja: a necessidade do desenvolvimento de políticas de “boa 

vizinhança”. Uso o termo “recorrente” com o intuito de indicar a 

existência de outras posições no conjunto da instituição, como po-

demos ver na opinião do estudante do curso de Ciências Sociais, 

quando ele afirmou achar “preconceito dizer que o crime vem de 

lá”. Outras pessoas pensam exatamente igual a ele. Cabem aqui al-

gumas explicações.

8 Informação coletada em diário de campo de Hildon Carade, em 25 de setembro 
de 2008.
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Não importa para esta análise avaliar o que é ou quais seriam 

os padrões normativos para uma “extensão universitária”, afinal 

de contas aqui as instituições não estão sendo auscultadas a partir 

de suas finalidades. (ABÉLÈS, 1995) Importa, isto sim, demonstrar 

quais os sentidos dados a esse termo, compreender como ele foi res-

significado pela trama política e pelo devir histórico que, por assim 

dizer, enredam uma organização.

Nesse sentido, a equação formada por três elementos, quais se-

jam, a proximidade geográfica entre uma unidade universitária e 

alguns extratos socioeconômicos desprivilegiados da sociedade, a 

ocorrência de episódios de violência na área do campus da entidade 

e a visão e representação de certos atores que vivenciaram este pe-

ríodo histórico teve um resultado prático, cabe reafirmar: conceber 

a atividade de “extensão comunitária” como uma espécie de políti-

ca de “boa vizinhança”.

Há, aqui, a criação de um “poder tutelar”, nos termos do antro-

pólogo Antônio Carlos de Souza Lima (1995). De acordo com ele, por 

“poder tutelar” entende-se:

[uma] forma de ação para governo sobre espaços (geográficos, 

sociais, simbólicos), que atua através da delimitação de popula-

ções destinatárias de um tipo de intervenção ‘pedagógica’ rumo 

à capacidade de auto-condução moral e política plena como in-

tegrantes de uma comunidade política. (SOUZA LIMA, 1995 apud 

RAMOS, 2003, p. 34)

Souza Lima cunhou esse termo em seu estudo sobre o Serviço 

de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais 

(SPILTN), no qual ele objetivou compreender a formação do Esta-

do no Brasil a partir da relação de conquista entre seus empreen-

dedores e as populações indígenas do país. (SOUZA LIMA, 1995) 

Criado em 1910, o SPILTN foi transformado em Serviço de Proteção 

ao Índio (SPI), em 1918, sendo extinto em 1967. A partir da docu-

mentação desse órgão, o autor verificou o exercício de uma forma 



A universidade pública  |  275

de governo dos índios, qual seja, o poder tutelar. Esse poder não 

pode ser confundido com outras formas de governança. O poder 

tutelar é tido pelo antropólogo como uma forma reelaborada da 

“guerra de conquista” – categoria retirada dos escritos do filósofo 

húngaro Tzvetan Todorov –, na medida em que ele envolve a fi-

xação dos conquistadores nas terras conquistadas, a redefinição 

dos territórios conquistados, a promoção de rupturas e alianças 

no bojo das populações conquistadas, objetivos financeiros e em-

presa cognitiva. (SOUZA LIMA, 1995) Mas, o que tudo isso tem a 

nos dizer?

Quando se diz que é preciso o desenvolvimento de projetos de 

“extensão comunitária” nas áreas situadas no entorno da UFBA – 

na vizinhança da Faculdade de Filosofia, em particular –, está se 

criando aí uma relação de autoridade, uma “relação de conquista”. 

Ironicamente, ao se incentivar o maior diálogo entre as comuni-

dades populares e a universidade, houve nesse processo a estipu-

lação de uma barreira entre “nós”, os universitários, aqueles que 

podem intervir, e “eles”, os moradores dessas comunidades, aque-

les às quais se dirigem as nossas ações. A questão a ser resolvida 

nesse contato é o problema da violência que assola as cercanias e as 

dependências do campus universitário. Assim, a ação dos agentes 

oficialmente ligados à instituição acaba por se confundir com uma 

ação militar, na tentativa de criar “um grande cerco de paz”.9 Em 

outras palavras, a ideia é suprimir a periculosidade que emana dos 

rincões mais pauperizados da cidade.

Uma vez apresentada a forma pela qual a universidade enquadrou 

as comunidades populares localizadas em seu entorno geográfico, 

cabem algumas menções sobre o ponto de vista dessas comu nidades 

a respeito da universidade. Veremos que também elas tentaram nos 

incorporar ao seu arcabouço cultural. Para demonstrar esse fato, 

9 Este é o título do livro de Antônio Carlos de Souza Lima, retirado de um discur-
so proferido pelo Marechal Rondon, um dos grandes idealizadores do Serviço 
de Proteção ao Índio (SPI).
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torna-se necessário fazer uma explanação sobre a gênese histórica 

do contato entre a UFBA e as populações humildes que residem em 

sua circunvizinhança.

Em 1991, a Fundação Kellogg para a América Latina e o Caribe 

lançou o Projeto Uma Nova Iniciativa (UNI), tendo por objetivo o 

delineamento de mudanças na formação dos profissionais de saúde, 

visando adequá-la às necessidades dos usuários dos serviços públi-

cos de saúde, bem como na forma de participação social nesta arena. 

Para tanto, o projeto tinha como principal estratégia o estabeleci-

mento de parcerias entre universidades, comunidades e serviços de 

saúde. (KISIL; CHAVES, 1994 apud COSTA, 1999) Em 1992, 15 univer-

sidades tiveram seus projetos contemplados pela iniciativa e se enga-

jaram no programa. Em 1995, mais seis se juntaram ao grupo, entre 

elas, a Universidade Federal da Bahia. (SCHOMMER, 2005)

A área de atuação do Projeto UNI-Bahia foi o distrito sanitário 

Barra-Rio Vermelho,10 um dos mais populosos da cidade de Salva-

dor, onde estão localizados os campus e prédios administrativos da 

UFBA. Também nesse distrito estão situados os bairros do Alto das 

Pombas, do Calabar e da Roça da Sabina, os entrepostos desafortu-

nados da região, que se constituíram em público-alvo da iniciativa, 

tendo-se em vista a enorme carência dos moradores, notadamente 

no que diz respeito aos serviços básicos de saúde.

Durante a sua vigência, o UNI congregou os diversos cursos de 

saúde da UFBA – Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Far-

mácia e Odontologia – e um curso da área de humanidades, o curso 

de Psicologia, sendo capitaneados pela Escola de Enfermagem. Tal 

iniciativa foi responsável pela “conquista” definitiva desse territó-

rio por parte da UFBA. (SOUZA LIMA, 1995) Através dela, diversas 

reuniões ocorreram no Alto das Pombas e no Calabar, bem como 

foram ministrados cursos de educação em saúde.

10 Denominação dada pela Secretaria de Saúde do município de Salvador como 
forma de mapear e controlar os dados epidemiológicos da população, bem 
como de promover ações de saúde.
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Na ótica dos líderes comunitários do Alto das Pombas, esse projeto 

teria mudado sobremaneira a forma pelas quais se davam as relações 

entre a universidade e a comunidade. Antes dele, essa população era 

tratada tão somente como um “objeto de pesquisa”, uma “recepto-

ra” das ações dos profissionais e dos estudantes das áreas de saúde 

e de educação, ou seja, a comunidade como um “laboratório” para 

as ações dos universitários. Entretanto, também os moradores esta-

vam mudando, na medida em que eles não estavam mais dispostos 

a serem “cobaias” de determinadas intervenções. Eles queriam uma 

participação mais ativa na organização e planejamento das iniciati-

vas. (FAGUNDES, 2003)

Assim, com o tempo a universidade e as comunidades foram 

aprimorando e aparando as arestas das relações. Na medida em que 

a instituição foi ficando mais presente, e aí o marco é realmente o 

Projeto UNI, foi necessário desenvolver certa reciprocidade em tor-

no desses contatos, ou seja, os trabalhos passaram a ser feitos em 

troca de alguma coisa. Nesse sentido, houve uma tentativa de mos-

trar aos universitários que também os moradores das comunidades 

populares podem se constituir como agentes criativos nos processos 

de produção de conhecimento. Ao serem desafiadas pela realidade 

do contato, elas se abriram para a reflexividade cultural. Vendo-se 

como “objetos de pesquisa”, começaram a desenvolver estratégias 

para aprender com o Outro, os universitários, sem perder, contudo, 

a autonomia.

E aqui compreende-se a visão que o Outro tem do Outro, isto é, 

a visão que a comunidade (o Outro tradicional) tem de Nós (univer-

sitários, o Outro na lógica deles). Da perspectiva deles, os violen-

tos somos nós, na medida em que invadimos o seu cotidiano para 

realizar as nossas pesquisas, na medida em que não contribuímos 

positivamente para a melhoria do estado de coisas, ou seja, por não 

nos mostrarmos ativos no tocante à superação das desigualdades 

sociais e da acessibilidade à cidadania.
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considerações finais

Esta etnografia permitiu entrever as formas pelas quais o empreen-

dimento etnográfico é qualificado pelos diversos interlocutores desta 

pesquisa. A esse respeito, poder-se-ia dizer que os dados de pesquisa 

não são tidos como “corretos” em termos factuais, mas em termos 

morais. Parece errado fazer críticas contra aqueles – ou melhor, con-

tra nós, estudantes, professores e funcionários de uma instituição 

pública comprometida com os ideais de justiça social – que colabo-

ram e pesquisam desinteressadamente tentando remediar o dura-

douro sofrimento dos pobres.

Vê-se, pois, que a extensão universitária aparece como o agente 

capaz de conciliar as contradições de toda a trama, de tentar equi-

librar os antagonismos entre a academia e o saber popular. Entre-

tanto, as ações extensionistas encabeçadas pela Faculdade de Filo-

sofia nos bairros do Alto das Pombas, do Calabar e adjacências se 

resumiram a apenas dois projetos, coordenados pelo então Depar-

tamento de Psicologia (hoje, Instituto de Psicologia). Assim, cabe 

informar, as interações com a vizinhança estiveram cativas das 

iniciativas desta última e de um padrão informal de sociabilidade 

baseado em laços cultivados na esfera do lazer, a saber, a bebida e o 

futebol. Aqui refiro-me ao circuito de bares situado nas proximida-

des da Faculdade e à Liga de Futebol patrocinada pelos estudantes, 

que conta com a participação de alguns membros da vizinhança lo-

cal. Todavia, essa sociabilidade informal convive com outro padrão 

de interação que considera como “indesejáveis” os contingentes 

populacionais humildes que residem no entorno geográfico da en-

tidade. Ora vistos como indivíduos que precisam ser tutelados, ora 

como refratários à sociabilidade, porque cúmplices da violência que 

assola o cotidiano local, da presença destes moradores nas depen-

dências da unidade universitária, via PAJ e ProJovem Adolescente, 

conclui-se que eles não se enquadravam nos padrões de disciplina 

vigentes no local, haja vista o enorme barulho por eles produzido, 
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embora o silêncio não fosse uma serventia da casa. Assim, para a 

instituição cumprir a sua “função social” de abertura para a parti-

cipação coletiva é necessário que essa coletividade seja “disciplina-

da”, seja “moralizada”.

Em todo esse processo houve, e ainda está havendo, uma luta 

classificatória em torno do reconhecimento dos direitos e deveres das 

partes em litígio. Tudo se passa como se tanto a universidade quan-

to as comunidades populares almejassem certa autonomia, uma em 

relação à outra. Tal posicionamento evidencia uma forma de catego-

rizar o Outro. A universidade, vista pelas comunidades populares, 

é enquadrada como o “Outro distante”, tendo em vista as enormes 

barreiras impostas às populações de baixa renda (e afrodescendente, 

cabe frisar) para o acesso ao ensino superior. Por seu turno, essas co-

munidades, vistas pelos universitários, são concebidas como o “Ou-

tro perigoso”, como aquele a quem, embora seja dado o privilégio da 

convivência, deve ser mantido a certa distância.

Por fim, há que se refletir mais pormenorizadamente a respeito 

das interfaces entre o Estado e as instituições públicas de ensino su-

perior, pois as mesmas cobranças que são feitas ao Estado, notada-

mente no tocante ao combate às desigualdades sociais e à luta pelo 

exercício da democracia participativa, também são endereçadas às 

universidades públicas. Aqui fica uma pergunta: o fato de ser ape-

nas uma “conselheira” dos governantes e dos políticos profissionais 

faz com que a universidade pública seja enquadrada como “menos 

Estado” em relação às outras instituições estatais?
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“Antropologia pública”:  
notas para um debate

Patrice Schuch

introdução

“Patrice, você olhou o lado dos vencedores... Agora está na hora de 

olhar para os perdedores, tem que escrever sobre os perdedores!”. 

Essas palavras foram ditas por João de Deus, um homem com mais 

ou menos 65 anos, ex-conselheiro de assistência social do Orçamen-

to Participativo de Porto Alegre e atual co-coordenador do Movi-

mento Nacional de População de Rua (MNPR) na seção do Rio Grande 

do Sul (RS). Retenho suas provocações e as tomo como um desafio 

para a temática que pretendo enfrentar nesta apresentação, funda-

mentalmente dirigidas às formas de engajamento antropológico e às 

possibilidades de uma “antropologia pública”, no sentido dado re-

centemente por Fassin (2013) e explorado também nos trabalhos de 

Biehl (2013) e Biehl e Petryna (2013). Meu objetivo será problematizar 

tal proposição à luz de minha experiência de engajamento antropo-

lógico com a temática dos direitos humanos e a conformação de polí-

ticas públicas nessa área de atuação, especialmente àquelas dirigidas 

às pessoas em situação de rua, mas também realizando referências 
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aos meus estudos referentes às políticas de proteção à infância e ju-

ventude. 

Definidos atualmente como “população em situação de rua”, 

desde a produção da Política Nacional da População de Rua em 

2009, as pessoas que fazem da rua seu lugar de experiência social 

foram, por muito tempo, alvo de políticas de caridade e de assis-

tência, dirigida àqueles conhecidos como os “sofredores de rua”. 

(MELO, 2013, 2015; SCHUCH et al., 2008; SCHUCH; GEHLEN, 2012) 

Pode-se dizer que, acompanhando as demais políticas da carida-

de, o olhar interventivo em torno dessa população sempre pro-

curou separar os “verdadeiros necessitados” dos “vagabundos”, 

através dos modos de governo variantes que conjugavam assistên-

cia e repressão. (SCHUCH et al., 2008; SCHUCH, GEHLEN, 2012; 

SILVA, 2013, 2014) Após a restauração democrática e a introdução 

da linguagem dos direitos humanos no Brasil, entretanto, e prin-

cipalmente a partir da década de 1990, uma nova arena pública de 

problematização em torno do tema parece se criar, motivada por 

um conjunto intenso de mobilizações em que as pesquisas censitá-

rias, as mobilizações religiosas e o movimento social se articulam, 

tomando o discurso dos direitos humanos como linguagem pre-

ferencial de luta política, numa tentativa de universalizar as suas 

formas de inserção política e social. 

O sofrimento, entretanto, continua como um potente articu-

lador identitário e mote na luta pela universalização de direitos; o 

Movimento Nacional da População em Situação de Rua, por exem-

plo, toma o “Massacre da Sé”, acontecido em 2004, em São Paulo, 

quando seis moradores de rua foram assassinados e nove brutal-

mente feridos, como estopim para sua criação. Parece-me que é 

possível assinalar um processo de subjetivação que é dado a partir 

da denúncia da violência, explícita, por exemplo, na fala de Richard, 

que tem cerca de 25 anos e é militante do Movimento Nacional de 

População de Rua (MNPR): “A gente tem dois caminhos na vida: 

um é viver de queixas e o outro é transformar as queixas em lu-
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tas”. A transformação do sofrimento em luta é acompanhada por 

um intenso processo pedagógico, por parte do MNPR e também por 

agentes estatais, em torno do universo dos direitos, em contrapo-

sição ao da caridade e filantropia: “Vamos nós, população de rua, 

exigir nossos direitos; não é favor!”, como dizia sempre João de 

Deus nas reuniões do movimento. Os escritos dos cartazes de mobi-

lização política também são explícitos neste sentido: “A população 

de rua tem fome. Tem fome de direitos”. “Eu sou morador de rua. 

Eu tenho direito a ter direitos”. É a partir desse cenário dinâmico de 

luta política através da linguagem dos direitos humanos e que se faz, 

por isso, simultaneamente contra e a partir do Estado, que realizo 

minhas reflexões. 

formas de engajamento antropológico e  
suas interrogações 

Possivelmente, as palavras iniciais deste capítulo, ditas por João de 

Deus, estavam se referido às minhas participações em duas pesquisas 

sobre as pessoas em situação de rua, administradas pela Fundação 

de Assistência Social e Cidadania (FASC) da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre/RS. Na primeira pesquisa, realizada entre 2007-2008, 

coordenei um estudo quali-quantitaivo que abarcava um censo po-

pulacional e uma análise das formas de vida das pessoas em situação 

de rua na cidade. O estudo fazia parte de um esforço maior, realizado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

em tornar a questão das pessoas em situação de rua uma problemáti-

ca nacional e de inscrevê-la enquanto objeto de intervenção estatal, 

o que poderia ser considerado uma prática de produção de legibili-

dade. Conforme James Scott (1998), a realização das pesquisas censi-

tárias é uma estratégia fundamental para “fazer o Estado” e permitir 

o governo. Tais pesquisas, assim como outras práticas de produção 

da legibilidade, são formas de “mapas abreviados” que classificam, 

padronizam e simplificam populações. Conforme tenho argumenta-
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do justamente através do acompanha mento da luta política da po-

pulação de rua, a produção de legibilidade, ao inscrever certas po-

pulações como alvo das práticas de governo, faz mais do que isso: 

permite a inscrição de novos sujeitos políticos. (SCHUCH, 2015) O 

que para James Scott pode ser impensável, é reconhecido eficazmen-

te pela pragmática política do MNPR que, desde seu aparecimento, 

faz intensos esforços para sua inscrição política como uma popula-

ção visível nas estatísticas e outros registros populacionais, no censo 

do IBGE, o que até agora não existiu; o que houve foi uma contagem 

nacional, realizada a partir de censos regionais e com metodologias 

não unitárias, em municípios com mais de 300.000 habitantes, base 

para a celebrada Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua, 

implementada em 2009 – que nacionalizou a questão da população 

de rua no âmbito das políticas públicas. 

Em 2011, engajei-me novamente no estudo de tal população, 

a partir do convite da Prefeitura Municipal de Porto Alegre que, 

às vésperas do lançamento do então chamado “Plano de Enfren-

tamento à População de Rua” no município, desejava realizar o 

que foi chamado de “cadastro” populacional dos adultos em si-

tuação de rua e atualizar os dados de 2007. Mais do que a publi-

cação do número de pessoas em situação de rua em Porto Alegre, 

esse cadastro populacional deu origem a uma nova mobilização 

efetiva que articulou acadêmicos e profissionais envolvidos com 

a efetivação das políticas públicas em seminários e discussões di-

versas, originando, tal como o primeiro estudo, a publicação de 

uma coletânea de artigos sobre o assunto, lida prioritariamente 

por profissionais do serviço público e ativistas da área. (SCHUCH; 

GEHLEN, 2012) Tanto na primeira pesquisa quanto na segunda, 

houve a participação das pessoas em situação de rua como “facili-

tadoras do acesso ao campo”, assim como na construção e revisão 

dos instrumentos de pesquisa. 

No ano de 2013, incentivada pelo desejo de realizar relações me-

nos contingentes com a população de rua, passei a coordenar um 
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projeto de extensão que conta hoje com três anos de trabalho e vem 

originando um conjunto de pesquisas de estudantes de graduação 

e pós-graduação que, de certa forma, inserem-se nas ações de pes-

quisa via colaboração nas atividade da extensão. Entre as atividades 

do projeto, estão a participação de estudantes como apoiadores do 

MNPR e do Jornal Boca de Rua, produzido por pessoas em situa-

ção de rua, o desenvolvimento de oficinas junto a professores da 

Escola Porto Alegre, dirigida para pessoas em situação de rua, 

além da produção de seminários, cine-debates e aulas abertas com 

pessoas em situação de rua na universidade, todas atividades pro-

duzidas, desenvolvidas e dirigidas para pessoas em situação de rua. 

(FERNANDES; SCHUCH, 2015) Inicialmente, o projeto havia sido 

pensado para abordar tanto os profissionais do Estado como aque-

les atendidos pelas políticas de governo, fazendo uma espécie de 

mediação entre esses através de encontros de reflexão em torno de 

temas específicos (violência e cidadania, direito à cidade etc).

Entretanto, ouvi bem as palavras de João de Deus. A sua forma de 

descrição dos termos – diferenciando os “perdedores” e os “vence-

dores” – colocava as pessoas em situação de rua e os agentes da Pre-

feitura de Porto Alegre em lados opostos e desiguais. Essa posição 

acabou minando minhas expectativas de atuar como uma espécie 

de tradutora entre esses agentes, a partir de minha formação an-

tropológica, o que já vinha sendo criticado no debate nacional por 

outros antropólogos, entre os quais Ramos (2007) e Velho (2008). 

Ramos (2007) argumentava que, com relação aos povos indígenas, 

o trabalho a ser realizado deveria perseguir o movimento “do en-

gajamento ao desprendimento”, na medida em que tais povos têm 

representantes políticos atuando potentemente na configuração de 

suas causas, além de contar com etnógrafos para estudar e visibili-

zar suas questões configuradas como “antropológicas”. O texto de 

Velho (2008), ao recuperar as tradicionais formas de engajamento 

antropológico no Brasil nos processos de construção da “nação”, 

através das atividades de mapeamento da diversidade, também 
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deslocava a tradicional tarefa de mediação nos processos de cons-

trução da nação, propondo a possibilidade do trabalho enfatizar a 

politização da tarefa antropológica em um cenário em que a nação 

“explodiu”, como refere em suas palavras. 

Em meu campo de engajamento com a população de rua, a pró-

pria existência de uma profusão de encontros de discussão sobre a 

formulação e execução das políticas, realizados entre os agentes do 

Estado e pessoas em situação de rua e seus representantes mostrou 

que essas entidades se encontravam em direta e disputada relação, 

podendo-se sugerir o mesmo para as próprias políticas ali refletidas 

e inventadas. Nesse cenário tenso de interlocuções em que eu des-

cartava qualquer possibilidade de investir numa antropologia da 

mediação, outras questões surgiram para incentivar minhas refle-

xões e engajamentos: quais seriam as narrativas de justificação pos-

síveis para essa antropologia que eu procurava fazer, ao acompanhar 

as lutas por direitos em torno da população de rua no Brasil? Seria 

possível realmente analisar os modos de construção das práticas 

de governo da população de rua a partir de cenários tão diversos e 

desiguais como os gabinetes de gestores, as reuniões do movimento 

social, os seminários de celebração dos direitos, os abrigos e alber-

gues, as interações nas praças com as pessoas em situação de rua e 

as salas de aula da universidade que recebiam militantes dos direitos 

da população de rua para contar suas experiências? Entre práticas 

acadêmicas, lutas do movimento social e modos de gestão jurídico-

-estatais, para quem eu escrevia? Qual era, sobretudo, o público de 

minha prática antropológica? 

a antropologia pública 

Essas não são questões novas. Dentro dos muros universitários gaú-

chos, uma pichação do final da década de 2000, quando a Universi-

dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) discutia a adoção das po-
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líticas afirmativas, inquietava-me cotidianamente no meu caminho 

para as salas de aula: “Para que(m) serve teu conhecimento?”. A frase 

foi, depois de algum tempo, substituída por tinta branca, mas nin-

guém apagou a inquietação que, por sinal, multiplicava-se também 

em frentes bastante heterogêneas de debates disciplinares, entre 

as quais vemos influências bastante antigas e perplexamente mui-

to atuais. Tomando minhas próprias experiências de pesquisa como 

disparadoras de certas problematizações nessa direção, posso dizer 

que, por definir meu objeto de pesquisa no entrecruzamento de redes 

e circuitos de relações que imbricam agentes jurídico-estatais, for-

muladores e executores de políticas de governo, assim como aqueles 

para os quais tais programas são dirigidos ou mesmo os que lutam 

para expandir tais programas e inscrever suas demandas políticas 

nas estratégias de atenção governamental e de inscrição de direitos 

(como no caso da população de rua), os meus estudos têm se caracte-

rizado por certas tensões que podem ser definidas prioritariamente, 

de um lado, em relação ao próprio acesso ao campo de pesquisa e às 

negociações com seus agentes e, de outro lado, às possíveis repercus-

sões de meu trabalho. 

Neste momento, gostaria de me deter nesse último ponto, isto 

é, acerca dos efeitos e/ou repercussões de meu trabalho, especial-

mente interrogando-me sobre a questão do “público” da antropo-

logia. Tal questão se coloca, para mim, como relevante, a partir de 

uma dupla dimensão: de um lado, pelas interrogações suscitadas a 

partir de minhas relações nas pesquisas e, de outro lado, a partir 

da leitura de artigos e textos em torno da proposta do que Didier 

Fassin (2013) denominou de “etnografia pública”, mas que encontra 

eco importante nas colocações de João Biehl (2013, p. 371, tradução 

nossa) e sua insistência no potencial antropológico de ser uma “for-

ça mobilizadora no mundo”, como denomina. 

Embora com diferentes nuances que não cabe neste momento re-

cordar, Biehl e Fassin evocam a impossibilidade da etnografia sem 

a produção de um “público” – Biehl fala do trabalho antropológico 
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como um “lugar de nascimento”, no qual o antropólogo, novas fi-

guras de pensamento, livros e artigos e a possibilidade de um pú-

blico distinto vêm à existência. (BIEHL, 2013; BIEHL; PETRYNA, 

2013) Para ele, a prática antropológica solicita um terceiro, um leitor, 

uma comunidade de algum tipo, que não é reduzida aos persona-

gens ou ao escritor, mas que manifestará e levará adiante, portanto, 

o próprio potencial da antropologia em ser uma força mobilizadora 

no mundo. Para Fassin (2013, p. 628, tradução nossa), por sua vez, 

esse potencial deveria, inclusive, ser exercitado em maior potência a 

partir do que chama de “etnografia pública”:

A expressão refere-se simplesmente ao princípio de trazer para 

vários públicos - além dos círculos acadêmicos - as conclusões 

de uma etnografia analisada à luz do pensamento crítico, de 

modo que estes resultados possam ser apreendidos, apropria-

dos, debatidos, contestados e utilizados. Presume-se que tal 

conversa entre o etnógrafo e seus públicos gera uma circulação 

de conhecimento, reflexão e ação suscetível de contribuir para 

uma transformação do modo como o mundo é representado e 

experienciado.

Seria, portanto, na análise da etnografia analisada à luz do pen-

samento crítico e na sua apreensão, contestação e utilização, bem 

como na circulação de conhecimento, reflexão e ação que evoca, 

a residência do potencial transformador da antropologia e de sua 

própria politização. Para Fassin (2013), a produção de uma “etno-

grafia pública” implicaria dois processos: de “popularização”, que 

tem a ver com modos criativos e estilos de comunicação dirigidos 

a públicos variados (incluindo-se o acadêmico), e de “politização”, 

referente exatamente à proposição de mudança e com o potencial 

de impactar as políticas.

Nessa direção de proposições, a mobilização, o engajamento, a 

implicação e a intervenção do pesquisador não deixa resquício para 

qualquer ideia de conhecimento contemplativo. E mesmo a reflexão 

– muitas vezes oposta à prática e elemento purificador chamado a 
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existir para definir o próprio lugar do pesquisador, em oposição ao 

seu “objeto” de estudo – é uma máquina em um circuito de mo-

bilizações, que podem incidir criticamente sobre a própria forma 

de produção de conhecimento em antropologia. (SCHUCH, 2016b) 

Tais dimensões não só implicam a necessidade de uma reflexivi-

dade constante sobre os projetos disciplinares antropológicos e sua 

relação com os públicos criados pela etnografia, como também co-

locam em questão para quem são dirigidas as etnografias, tal como 

faz Fassin (2013) em texto sobre o assunto, no qual pensa o “pú-

blico” não mais somente em termos de audiência, mas em relação 

à responsabilidade moral do trabalho antropológico. Afinal, para 

quem são escritas nossas etnografias?

as tensões e suas agências

Não apenas tal dimensão se coloca como um desafio a partir de mi-

nhas relações atuais com a luta política da população em situação de 

rua no Brasil, mas também foi uma constante durante o trabalho de 

campo de meu doutorado. (Schuch, 2009) Entre várias situações, 

destaco a justa interrogação de um adolescente que esperava para ter 

sua audiência de execução de medida socioeducativa: “Mas afinal, 

em que lado estás?”. O jovem interrogou-me diretamente por meu 

posicionamento político quando terminava de ouvir a minha expli-

cação sobre a pesquisa, tipicamente baseada em uma antropologia 

interpretativa, na qual eu falava sobre o desejo de compreender me-

lhor os pontos de vista dos adolescentes e dos chamados “operadores 

jurídicos” quanto à questão das práticas de atendimento ao adoles-

cente infrator. Analiticamente, tal interrogação foi fundamental para 

a compreensão da visão das relações quase agonísticas entre adoles-

centes e agentes jurídico-estatais; de toda a forma, o questionamen-

to de minha posição política e das possibilidades de produção de um 

estudo sobre as relações entre os grupos em interlocução, tal como 
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proposta por Debert (1997) e assumida por mim como um desafio na 

pesquisa de doutorado, me inquietaram profundamente. 

Outra situação na qual a problemática da solicitação de um po-

sicionamento político em termos de compromisso com as pessoas 

estudadas se colocou foi a partir de um momento que vivenciei em 

setembro de 2012, em um seminário sobre justiça restaurativa rea-

lizado no Rio Grande do Sul. Após ter escrito uma delicada dedi-

catória ao principal juiz com quem dialoguei para a efetivação de 

minha tese de doutorado, o encontrei publicamente e lhe entreguei 

meu livro, publicado no final do ano de 2009. Olhando-me seria-

mente, o juiz me perguntou: “Devo ler teu livro para me defender 

ou para poder criticar?” E continuou, interpelando-me sobre os 

meus interesses naquele encontro: “Vieste ver essa justiça auto-

ritária, conservadora, religiosa e missionária?”, afirmando en-

tão já ter ouvido comentários sobre o assunto, a partir da leitura 

do livro por outros agentes desse campo de intervenção. (SCHUCH, 

2013) As suas palavras me causaram profundo desconforto, sobre-

tudo pela simplificação e objetificação do meu livro, de meu próprio 

trabalho (associada a um real medo de que ele fosse me processar). 

Tenho que confessar aqui que, depois delas, jamais voltei novamen-

te a estudar justiça restaurativa – saindo no horário do almoço do 

referido seminário. 

Foi com muita compreensão então que, em 2014, recebi a imen-

sa preocupação de Valéria Aydos, então doutoranda em antropo-

logia na UFRGS e minha orientanda, a qual realiza pesquisa sobre 

as políticas de inclusão para deficientes no mercado de trabalho no 

Brasil. Valéria estava preocupada com uma reação extremamente 

crítica de sua principal interlocutora de pesquisa na época à versão 

preliminar de um artigo, escrito para apresentação em um con-

gresso de antropologia, de suas primeiras impressões de campo.  

A estudante disponibilizou o texto à noite para a organização do 

congresso, que o colocou imediatamente no site do evento. No ou-

tro dia pela manhã, sua interlocutora já tinha lido o texto e iniciado 
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sua crítica. Diretamente responsável pela seleção, inclusão e capa-

citação das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, 

essa profissional surpreendeu-se com o uso de adjetivos qualifica-

dores dos cursos ministrados, como, por exemplo, de “tecnologia 

disciplinar” – e admitiu que nem em sua faculdade admirava Mi-

chel Foucault! Sobretudo, salientou a Valéria que tinha ficado mui-

to frustrada ao experimentar uma sensação de que o seu próprio 

trabalho e todo o seu esforço “não valia para nada”. Um a um, es-

pecificou os jovens participantes dos cursos e todos os progressos 

deles durante o atendimento. Contou, no imenso e-mail enviado a 

Valéria, fatos terríveis sobre o cotidiano de trabalho de alguns dos 

jovens e o quanto ela vem lutando para que esse tipo de preconceito 

possa ser diminuído ou se torne inexistente. 

Analisando a situação, penso que, mais do que o correto uso de 

conceitos, essa profissional – e talvez também o juiz que me inter-

pelou – estava reivindicando reconhecimento pelos seus esforços, 

práticas, energias. Tanto ela quanto o juiz que acompanhei esta-

vam lutando contra o que experimentavam ser uma simplificação 

e objetificação de seus esforços – mais ou menos o que eu experi-

mentei a partir das palavras desafiadoras do juiz, ao meu traba-

lho, exposto no livro – e colocavam em questão a própria lealdade 

das pesquisadoras. 

acumular débitos

Didier Fassin (2011) escreve que fazer etnografia é acumular débitos. 

Para ele, devemos para aqueles entre os quais fizemos a pesquisa, mas 

devemos mais ainda para aqueles que estavam preocupados quando 

iniciamos a pesquisa. Em sua pesquisa sobre as formas de patrulha-

mento da polícia francesa dirigidas aos jovens pobres e de populações 

migrantes nas periferias de Paris, o autor destaca que a sua maior di-

ficuldade foi permanecer leal aos dois lados, especialmente quando o 
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relacionamento entre eles era tão agonístico – tal como o era entre os 

agentes jurídicos e os adolescentes considerados infratores, que pes-

quisei. Assinala o autor que ficou três anos sem conseguir reconciliar 

essas duas lealdades, que pareciam incompatíveis e somente após tal 

tempo conseguiu escrever seu livro. 

A solução que Fassin encontrou difere daquela proposta por Ho-

ward Becker (1967) que, à pergunta “whose side are we on?”, res-

pondeu que o cientista social deve estar ao lado dos “subordinados”, 

para contrabalançar a hierarquia de credibilidade que reconhece 

apenas o lado dos “superiores”. Fassin (2011) diz não ter escolhido 

um lado, o dos jovens, mas estando fisicamente presente no outro 

lado, o dos policiais, esteve na posição de observar o que acontecia 

durante os encontros entre policiais e jovens, e, posteriormente, 

relatar os seus achados numa problematização mais abrangente em 

torno dos modos de intervenção estatais dirigidos a certas popula-

ções. Para tanto, foi central inserir as práticas e formas de justifi-

cação dos atores em cenários históricos mais amplos. Entre outros 

fatores, esses cenários estavam informados pelo crescimento do 

controle do trabalho realizado pelos policiais e pela aposta numa 

“política de números”. Como fatores adicionais, ainda havia uma 

forma de inserção profissional de jovens policiais na polícia france-

sa – os quais provinham, em sua maior parte, do meio rural – que 

os iniciava no trabalho colocando-os para patrulhar regiões por 

eles desconhecidas, eminentemente urbanas. Essa compreensão da 

complexidade da posição dos policiais e de suas perspectivas acerca 

de seu trabalho adensa elementos analíticos importantes na com-

preensão das práticas de poder, dificilmente redutíveis a retratos 

“em preto e branco”, como também menciona João Biehl (2013). 

Esse autor, ao falar sobre o centro Vita, salienta que a realidade 

multifacetada e a natureza fundamentalmente ambígua das pessoas 

vivendo lá lhe deram a oportunidade de desenvolver o que chama 

de uma “crítica humana”, em oposição a uma crítica abstratamente 

filosófica ou meramente econômica ou psicológica das máquinas de 
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morte social nas quais os membros improdutivos da sociedade são 

descartados, foco do seu estudo. (BIEHL, 2005, 2013; BIEHL; PE-

TRYNA, 2013; SCHUCH, 2016a) Para o autor, a antropologia está ca-

pacitada fundamentalmente através das reflexões feitas através das 

vidas estudadas, dos campos sociais em trânsito e das categorias 

que são importantes para a experiência humana para captar as ten-

sões envolvidas na produção de economias políticas e morais e para 

a luta das pessoas, suas linguagens e experiências nessa constante 

produção agonística e inventiva da vida e morte. 

A abordagem etnográfica, nesse sentido, não é detalhe – car-

tografar vidas, narrar os pontos de vistas das pessoas, desnatura-

lizar categorias operacionais, historicizar e comparar fenômenos, 

expandir teorias estabelecidas e criar formas alternativas de pen-

samento –, é a própria condição de possibilidade da antropologia, 

inclusive aquela realizada nos chamados “campos up”, denomina-

dos assim por Laura Nader que, em 1969, já havia escrito a respeito 

da “relevância democrática” desse tipo de estudo, ao se interessar 

sobre como se constituem poderes e autoridades sociais, bem como 

seus efeitos. Para ela, já naquela época a nossa disciplina estaria 

metodologicamente apropriada para os estudos em tais domínios e 

carente de um “efeito energizador”. (NADER, 1969) 

Passados mais de 40 anos após seu clássico apelo, é possível dizer 

que a temática do poder e o interesse pela incursão antropológi-

ca em domínios de alto poder na configuração de outros universos 

sociais como, por exemplo, os campos da Medicina, do Direito e da 

Ciência, são feitas com sucesso. Mas, como mostram as experiên-

cias de Fassin e os humildes relatos de minha experiência de campo 

e de Valéria, ainda estão na ordem do dia as próprias justificações 

morais antropológicas no estudo de tais problemáticas e, não raro, 

as tensões em torno das lealdades antropológicas ainda estão na or-

dem do dia, em que pese que a ideia de identificação do antropólogo 

com aqueles que estuda possa ser considerada como uma espécie 

de mito antropológico, tal como escreve Goldman (2003). Afinal, 
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quais os riscos de que a “virada para o poder” nos estudos antropo-

lógicos leve a uma exacerbação dos nossos próprios poderes? 

considerações finais: outros sentidos para o “público”

Pensando nessa última questão, gostaria de adicionar mais um sen-

tido de “público” que Fassin (2013) parece deixar intocável: o de 

realizar a pesquisa publicamente. Os dois elementos enfatizados da 

composição de etnografia pública, a publicação e a politização, pa-

recem ser sempre pensados mais como resultados da pesquisa an-

tropológica do que processos que a acompanham. Em um texto que 

detalha seu entendimento de etnografia, destaca que esta pode ser 

entendida a partir de três dimensões: a) como trabalho de campo, 

que é o momento de coletar dados; b) como escrita, que é o próximo 

momento, em que se interpreta e comunica os dados; c) e, finalmen-

te, como sua vida posterior, em que as etnografias são apropriadas e 

transformadas na esfera pública. Ora, não apenas tais etapas parecem 

ser cada vez mais impraticáveis, como bem mostra a experiência de 

Valéria e a minha própria, junto com a população de rua, como tam-

bém não permitem algo oxigenador e vital ao trabalho antropológico: 

seu próprio repensar no processo de sua realização, a interlocução 

– que pode ser bastante tensa, por vezes – com aqueles que estamos 

estudando, mesmo que não tenhamos empatia. Será que não seria 

exatamente nesses espaços que teríamos que ter esforços redobrados 

de tentativas de interlocução?

Em minha atual experiência com as políticas para população de 

rua, a experiência de realizar a pesquisa publicamente, articulan-

do no processo de pesquisa seu próprio processo de “prestação de 

contas” está sendo estimulante e desafiadora. Em 2017, a prefeitura 

de POA convidou novamente a mim e à minha equipe de trabalho 

para realizar outro censo populacional da população de rua. Após 

muitas reuniões, conseguimos incluir não apenas o estudo das pes-
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soas em situação de rua, mas das estruturas de abrigos e albergues 

para seu acolhimento. Em negociações com o movimento social, 

perguntamos se a pesquisa os interessava e a resposta foi condicio-

nal: desde que represente bem nossa realidade na rua. No proces-

so da pesquisa, realizado entre os anos de 2016 e 2017, formamos 

uma Comissão de Acompanhamento, com técnicos da prefeitura, 

representantes do Boca de Rua e do MNPR e pesquisadores. To-

dos os procedimentos da pesquisa foram discutidos amplamente. 

Foi realizado um curso de extensão, pensado inicialmente para ser 

deveras teórico e que, no fim das negociações, revelou-se potente 

para dar visibilidade às lutas do movimento social e das pessoas em 

situação de rua. Em vez de professores, pessoas em situação de rua 

ocuparam as cadeiras dos auditórios universitários e falaram aos 

técnicos da prefeitura e aos estudantes. Isso não foi pouca coisa. 

Houve e provavelmente haverá muitos momentos críticos e de 

desacordos. Um dos pontos de tensão foi quanto ao valor do paga-

mento das pessoas em situação de rua e pesquisadores. Uma das 

sugestões trazidas em pleno curso de extensão foi exatamente o 

de pegar o total de recursos e distribuir pelo numero de pessoas 

que trabalhariam na pesquisa. Sensibilizados com nosso apelo às 

diferentes funções no projeto, eles aceitaram participar, mas sem 

ganhar nem um centavo a menos do que os estudantes, condição 

para a participação do MNPR à pesquisa e que consideramos muito 

justa. Nesse processo de negociação, uma conquista de todos nós 

foi a retirada da exigência da identificação exata dos locais onde 

ficam as tribos de pessoas em situação de rua, por medo de perse-

guições futuras de outros agentes do Estado. 

Outro ponto de tensão foi devido ao atraso no início do tra-

balho de campo, promovido pela entrada em vigor da Resolução  

nº 510/2016, que regula os procedimentos éticos em pesquisa em 

ciências humanas e sociais. Na medida em que novos procedimen-

tos de regulação ética foram aprovados, consideramos importante 

enviar o projeto para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
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UFRGS, via Plataforma Brasil, o que atrasou cerca de cinco meses o 

início do censo. Esse tempo de atraso desorganizou o cronograma 

do contrato com a prefeitura, promovendo desconfiança por parte 

de seus técnicos em relação à coordenação da pesquisa. Como efeito 

dessa exigência acadêmica, incompreensível à burocracia contra-

tual da prefeitura, o Grupo de Acompanhamento à Pesquisa ficou 

reduzido puramente à preocupação técnico-burocrática de técni-

cos da prefeitura em regular os procedimentos e tempos da pes-

quisa via atas e ofícios, deixando as discussões sobre as categorias 

e sentidos da pesquisa em segundo plano. Pouco a pouco, o movi-

mento social passou a não mais frequentar as reuniões, desfazen-

do-se então o próprio sentido público do Grupo de Acompanha-

mento à Pesquisa. 

Parece-me que essa experiência – não totalmente bem-sucedida, 

é verdade – problematiza a distinção temporal entre o trabalho de 

campo, a escrita e a entrega pública da etnografia para sua apro-

priação e transformação. Apesar dos desafios inerentes a uma pes-

quisa como essa, a experiência foi oxigenadora. De um lado, porque 

permitiu levar em conta os contextos institucionais – muitas vezes 

invisíveis – nos quais a prática antropológica se realizou, cenários 

esses tão importantemente colocados em debate por Asad (1973) e 

Trouillot (2003), entre outros. De outro lado, porque acredito que 

“politizar” os domínios de poder estudados pela antropologia só 

tem sentido no momento em que politizarmos também o trabalho 

antropológico. E isso requer a imersão em redes confrontativas em 

que o antropólogo e a antropóloga inserem-se na sua prática pro-

fissional. (SCHUCH, 2013) Trata-se de perceber também que talvez 

o debate maior não seja aquele que opõe neutralidade ao engaja-

mento do antropólogo em questões preementes de debate social. 

Esse é um falso debate, pois estamos todos implicados na forma-

ção de um conhecimento que não se constitui autonomamente em 

relação às redes sociais e técnicas nas quais é produzido. Talvez a 
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questão importante seja como fazer o conhecimento antropológico 

circular mais amplamente e com maior potência em redes diversas 

e também nos universos institucionais e aqueles nos quais, segun-

do Debert (1997), configuram-se relações de poder e autoridade na 

constituição de modos de intrevenção e efeitos sobre outros grupos 

sociais. Esse seria mais um sentido a ser adicionado à noção de “et-

nografia pública”, também pouco explorada por Fassin (2013), mas 

que penso ser fundamental, dialogar e tentar engajar-se de forma 

crítica e reflexiva em domínios institucionais caracterizados por 

uma forte atuação “pública”. 

Nessa direção, para finalizar, gostaria de trazer um debate que 

tivemos no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Uni-

versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sobre a questão 

fundiária entre indígenas e quilombolas, em julho de 2016. O even-

to reuniu lideranças indígenas e quilombolas, estudantes e profes-

sores de áreas diversas da universidade, mas contou também com 

um significativo número de agentes jurídicos, convidados espe-

cialmente para o evento. Após um debate interessantíssimo, o pro-

fessor Sergio Baptista da Silva perguntou à mesa acerca do sentido 

da “mata” para os indígenas e sua importância. Um dos caciques 

presentes, José Cirilo, embora absolutamente delicado em sua res-

posta, manifestou sua contrariedade quanto ao fato de o quanto os 

antropólogos gostavam de perguntar aos índios. Embora não seja 

possível descrever aqui exatamente as suas palavras, posso apenas 

referir que ele deu a entender que ele próprio já havia explicado o 

significado da mata muitas vezes; que outros indígenas, antes dele, 

já tinham explicado aos antropólogos, também, o sentido da mata. 

E que antes desses, outros já tinham também explicado aos antro-

pólogos o sentido da mata. E falou: “Por que então não temos nos-

sos direitos? Por que nada acontece?”. Mas os antropólogos não 

paravam de perguntar (só) aos índios. 
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