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Laudos & ética por urna antropologia em a~ao' 

Jane Felipe Beltrao (Univers idade Federal do Pará) 

O trabalho antropológico é necessariarnente resultado de urna inter
venr;iio política, 1nes1no quando o profissional realiza, unicarnente, traba
lho de carnpo, s~~o os cano es da ciencia, pois o exercício da Antropo
logia volta-se par1í(demonstra9ao da diversidade na tentativa de cornpreen
der o possível. Os resultados obtidos pelos antropólogos, através de pesqui
sas, funcionam corno 1nísseis direcionados'á ~ertezas, provocando as "1nen
tiras tranquilizadoras," acalentadas pelo inundo ocidental, marcado pela 
" tolerancia cosrnopolita" consolidada pela Declara9ao Universal dos Direi-
tos Hu1nanos pós Segunda Guerra Mundial.2 

. 

Considerando o cenário, é oportuno lernbrar as observa9oes de Ro
berto Ro1nano: " ... a co1nunidade acade1nica [na qual nos inseri1nos] nao é 
co1nposta por seres angélicos."3 Etnbora, hoje, a postura adotada pelos pro
fissionais da Antropologia seja muito diferente daquela adotada pelos pro- . 
fissionais ligados aos governos coloniais na alvorada do século XX. " Por 
isto [ ou pelo que nao foi pensado] é preciso discutir regras de co1nporta
mento ético e 1noral no ... interior [da acade1n ia]. "4 

Quando a interven9ao do antropólogo se faz no sentido de auxiliar a 
,discussao de demandas, rnais forte a reco1nenda9ao de Ro1nano deve ser 
observada, pois "[a] rnaior parte das pesquisas e1n [C]iencias [S]ociais en
volve contatos diretos, ínti1nos e 1nais ou menos perturbadores co1n os deta
lhes imediatos da vida contemporanea, contatos de um tipo que dificihnente 
pode deixar de afetar a sensibilidade das pe·ssoas que os realizam."5 

1 Trabalho apresentado e discutido durante o Encontro Internacional de Pesqui
sadores de Línguas Indígenas: fonologia, gramática e história a Mesa Redonda 
Ética: aspectos éticos da pesquisa envolvendo grupos humanos e as pesquisas de 
línguas indígenas coordenada pela Dr Nina Virgínia de Araújo Leite promovido 
pelo Grupo de Trabalho de Línguas Indígenas da ANPOLL, em Belém - Pará -
Brasil de 8 a 12 de outubro de 200 l . 
2 Sobre o assunto consultar: DINIZ, Debora. 200 l "Antropología e os limites dos 
direitos humanos: o dilema moral de Tashi" Em Regina Reyes Novaes & Roberto 
Kant de Lima (orgs.), Antropologia e Direitos Humanos, 17-46. Niterói, EdUFF. 
3 Cf. ROMANO, Roberto. 1999. "Ética e avalia~ao" E1n JC E-Mail, n.1376, 14 set. 
4 ldem. 
5 Cf. GEERTZ, Clifford. 2001 . Nova luz sobre a Antropología. Rio de Janeiro. 
Jorge Zahar Editor, p. 3 1. 

... • 

--

1 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



I ; _,,,/: 
Atas do I Encontro I nternacional do GTLI da NPOLL 

Algum colega, desavisadar9ente, pode le1 rar a Co1ni sao de Ética 
da Associac;ao Bras ileira de Antvopologia (AB1 ), que origi ltnente abriga 
os 1 ingüistas entre seus sócios/eu respondoJhao a esqueci al iás, considero
ª funda1nental. Assim co1no tenho pn~sente as diversas discuss5es e inesmo 
as pole1n icas sobre o assunto, afina!, nós antropólogos, somos abrigados a 
conviver, quotidiana1nente, co1n os epítetos que, nos e1nbates, nos sao atri
buíd~~entre os quais o 1nais ofens ivo é ser a Antropología "filha do impe-
talismo."6 t / ~ 

Aquí, vou lin1itar-1ne a falar de algo 1niúdo, 1nenos visível, ou seja, 
as escolhas que nao sao balizadás por co1nites ou associa9oes. Falo da pos
tura que te1nos que ton1ar 1io dia a dia secu ndados ou nao por tuna discus
sao mais densa. Interrogol co1no agir <liante de tantas dernandas oriundas de 
grupos sociais poi itican1 ente diferenciad.es? Co1no buscar urn norte em 
rneio a grupos orientados por trac;os cultui·ais cotnuns que indicatn passado 
compartilhado? Como seguir ca1ninho considerando lealdades e direitos 
coletivos etn favor de de1nandas que objetivam ditninuir as relac;oes 
assi1nétricas, estabelecidas desde os tetnpos coloniais? E1n resu1no, con10 
apresentar a divers idade para sociedades que sao adversas as sociedades 
estudadas? / : 

Fala-se, freqliente1nente, em diferen¡yas e desigualdades, considéro 
estes rnarcadores fu ndamentais, etnblemáticos a Antropología, rnas as se
melhanc;as estao aí para seretn tratadas. Entretanto, na maioria das vezes, as 
se1nelhan9as foram maltratadas, ou melhor, "detratada~\)no sentido de,. 
ignoradas e esquecidas. fi rande parte das detnandas nas qtfais somos convi-f l 11{ r 
dados/cha1nados a intervir, as populac;oes possuem u1n enonne poder de 
expressao oral, eloqüencia nen1 sempre presente, pela impossibilidade de 
transcric;ao, as pec;as escritas e funda1nentadas que, como peritos, somos 
obrigados a produzir. Torno, co1no referencia, a conotac;ao mais ampla da 
palavra laudo, no sentido de "aprovo"7 observo a "norma," o "preceito" e 

6 Para urna densa discussao do assunto, tomar: LECLERC, Gérard . 'I 973. Crítica 
da Antropologia - ensaio acerca da história do africanismo. Lisboa, Estampa; 
PANOFF, Michel. 1977. Ethnologie: le deux ieme soufle. París, Payot; ou os mais 
recentes GEERTZ, Cl ifford . 200 1. Nova luz sobre a Antropología. Rio de Janeiro. 
Jorge Zahar Editor; e NOVAES, Regina Reyes & LIMA, Roberto Kant. 2001. 
Ahtropo/ogia e Direitos Humanos. Niterói, EdUFF. 
7 Cf. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. 1915.Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, p. 823. Verbete Laudo. 
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· t~das ~s analogias referentes ao julgamento.8 Posto ser incurnbencia, res
ponsabilidade a ser contabilizada, 

Indígenas, quilombolas, pescadores, caboclos ou gente da baixada9 

todos possuem essa capacidade de expressao a que me referi antes, mas 
nossas ferramentas de trabalho nao captam 50% do que nos é <lito. Talvez 
este fato transfonne nossos laudos, relatos, oficinas e dernais atividades que 
desenvolvemos em pe9as nao 1nuito expressivas sobre a gravidade de con
flitos e dificuldades dos dernandantes dos servi9os antropológicos. Por 
outro lado, as popula9oes ao se expressarem com toda a eloqüencia nem 
sempre sao compreendidas pelas autoridades. Mas as autoridades, n1esmo 
sem compreender integralmente, terminam por decidir suas vidas, desde a 
oferta de urna simples oficina até a solu9ao de conflitos de terra. Nossas 
questoes e desafios nao passam unicarnent~ em torno da diferen9a e da 
desigualdade, mas pela busca de instrumentos eficientes de transcri9ao da 
eloqüencia das popula95es qu(;'. atendemos. 

Hoje, é fato que a Lingüística separou-se como campo autóno1no de 
conhecimento e freqüentemente encontra-se burocraticamente relacionado 
a departamentos e institutos dissociados da Antropología. O fato seria de 
todo sal~tar caso os conhecimentos lingüísticos e antropológicos nao fos
sem tao imbricados em termos de conhecimento. Ontem, ouvindo a confe
rencia de Ione de Freitas Leite, refleti quao melhor formados seriam os 
antropólogos se pudésse1nos contar com forma9ao lingü istica e, vou adian
te, nao apenas para trabalhar com grupos indígenas, mas para trabalhar com 
diversas popula95es, quando a expressao oral se apresenta exuberante e a 
performance narrativa teatral. 10 Nao basta tentar transcrever os depoimen-

. tos ipsis litteris, especialmente, porque nem sempre a correspondencia exis
te. 

. Minha discussao fundamenta-se em experiencias resultantes de parti
cipa9ao em projetos extens ionistas realizados em conjunto com outros pro
fissionais, especialmete, agrónomos, indigenistas, engenheiros entre outros; 
e laudos antropológicos e1n fun9ao de impactos ambientais e acidentes 

8 Cf. AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. 1983. Dicionário Analógico da 
Língua Portuguesa (idéias afins). Brasília, Coordenada/Thesaurus, pp. 224-226. 
Verbete Julgamento. 
9 Chama-se baixada as áreas da cidade de Belém que estao localizadas abaixo do 
nivel do mar e que, freqüentemente sao invadidas pelas águas pluviais e das marés 
~ue castigam Belém. 
1 Cf. As narrativas do acervo do lmaginário nas Formas Narrativas Orais Popula
res da Amazonia Paraense (IFNOPAP) a partir do trabalho pioneiro de Maria do 
Socorro Simoes junto ao Departamento de Língua e Literatura Vernáculas do Cen
tro de Letras e Artes (CLA)/UFPA. 
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ocorridos e1n áreas indígenas, quando as autoridades cheias de dúvidas, ou 
1nunidas de muitas ·certezas pergunta1n : eles sao quilombolas? Eles sao 
índios? Os latidos exarados, no mais das vezes, sao trabalhos soli tários, 
quando muito podemos dialogar co1n os representantes do Ministério Pú
blico Federal. As experiencias, as quais 1ne retiro, fora1n vivenciadas junto 
a popula95es indígenas e nao indígenas, localizadas na cidade e no interior 
da A1nazón ia. Ao di scutir 1ninhas experiencias co1no antropóloga, o fa90, 
como diz Geertz, por acred itá-las " ... comuns e até universais entre os que 
se dedicam a trabalho semelhante, sendo portanto representativas de algo 
mais do que elas mesmas ou eu." 11 Portante, nao localizadas o can1po das 
teorias sobre as quais te1no·s obriga9ao de nos debru9ar, 1nas pontuadas por 
exemplos que podem ser discutidos coletivamente. 

Os trabalhos de extensao e os servi_~os prestados via Jaudos antropo
lógicos estao em alta, mais do que nos a11os setenta, quando falava-se t imi
damente e•n "devolu9ao," após a divulga9ao do 1nét_odo freiriano. 12 Entre
tanto, as dificuldades nao diininuíra1n e1n fun9ao da experiencia. Hoje, 1nais 
do que onte1n, somos cha1nados por j uízes, procuradores e co1nunidades 
para demostrar, isto ou aquilo, que exigem tanto trabalho etnográfico, quan
to um tese de doutorado, 1nas que nao podem e nao devem apresentar-se 
como tal, posto que perderia1n o valor no 1no1nento de dirimir querelas. 

You usar de tuna história que alguns de voces conhece1n, 1nas 
preservo a identidade dos protagonistas, através de artificio que 
aprendi, com o saudoso Eduardo Galvao, ainda na década de se
tenta, qua! seja indicar fatos e personagens, rnas esconde-los 
sobo 1nanto dos santos para que as visagens, presentes na Ama
zonia, nao os fa9a1n despertar.13 

Era urna vez, um inquérito policial instaurado em Lua do Sol, 
rnunicípio paraense localizado a beira de urna estrada, no cora-
9ao do Pará, a pe9a processual indicava a necessidade de: 
" .. . verificar a procedencia da co1nunica9ao de crime contido no 
boleti1n de ocorrencia que relata ... índios da Reserva Indígena 
Sol da Vida, após encontrarem invasores extraindo castanhas no 
interior da referida reserva, teriam efetuado disparos de arma de 

11 Cf. GEERTZ, 2001: p.32. 
12 Sobre o assunto consultar: FREIRE, Paulo. l 975a. Educar;iío como prática da 
liberdade. Río de Janeiro; FREIRE, Paulo. 1975b. Extensiío ou comunicar;iío. Rio 
de Janeiro e FREIRE, Paulo. 1975c. Pedagogía do Oprimido. Río de Janeiro. 
13 Cf. GAL VÁO, Eduardo. 1956. Santos e Visagens. Río de Janeiro, Nacional. 
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fogo na dire9ao <lestes, baleando um <lestes que nao resistindo 
veio a falecer. " 14 

· 

Cha1nada para elaborar Jaudo, pois há dúvidas se os índios co1npre
endem ou nao nossos códigos, ouvi dos Sol da Vida a seguinte Versao sobre 
os acontecimentos, pennito-1ne informar o contexto da narrativa, feita, 
coletivamente, pelos guerreiros, com suas vozes graves, as vezes roucas 
pelo consumo do tabaco, informando de maneira altiva, como defendem a 
terra de invasores, mas ao mesmo tempo falavam 'em súplica' como se 
<liante de urn juiz estivessen1 a implorar compreensao as suas leis, aos seus 
códigos, diferenciados, 1nas corretos no contexto social etn que se encon
tram, as terras de Sol da Vida, o chao que lhes oferece, tradicionahnente, 
coerencia cultural e social. 

A primeir(l reuniao co1ne9a solene, cÓ1no u1na cimeira15 internacio
nal, em silenc.io os guerreiros aguardam a presen9a de Carlos Rafael Euzé
bio Antonio Fernando 16 para dar início aos trabalhos. Ele inicia o relato. 

"Eu quero contar, 1nas nao posso. Sol da Lua é diferente de 
branca, [respira fundo, pita o tabaco e prossegue] branco briga 
de dois, os outro olha, assiste parado, nós nao. Os nossos briga 
de bolo, todos da comunidade se joga, briga o bolo todo, nin
guém sabe quem caceta quem. Eu na~ pode dize que foi [olha a 
volta e com os olhos fixos no infinito da mata, informa] ele, a
quele, nao pode, nao sei, nós luta pela terra, terra nossa." 

Alberto Henrique José Anuncia9ao ton1a a palavra e relata: 

" ... o capitao17 soube que 'tavo roubando castanha, ele quería í 
lá, mas quem tem de vigiá, é a vigilancia. Tinha de sete saco de 

14 Cf. lnquérito Policial depositado na sede da Polícia Federal em Sol da Lua -
Pará - Brasil. 
15 

A solenidade era tamanha qu~hamar a reuniao de conferencia é pouco, preciso 
de designativo em portugues de Portugal para informar ao leitor da solenidade 
manifesta pelos interlocutores Sol da Vida, gente do centro, que Juta sem perder a 
do9ura diplomática da palavra, arma poderosa e capaz de estabelecer diálogos que 
nuan9am a diferen9a em nome da necessária pluralidade. 
16 

Todos os informantes recebem nomes brancos, pois foram batizados pelos mis
sionários, mas sµb-repticiamente mantem seus padroes de nomina~ao tradicional, 
através de um repertório de nomes, que nós - talantes de língua portuguesa - con
sideramos prénomes, fato pouco estudado entre nós. 
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castanha pra mais, esperando a tropa, 18 a castanha era do capi
tao. Nós saiu daqui e1n pra faze ronda, era día antes do caso, 
f61no prá perno itá. Pegamo 1nuita chuva, noite toda, quando 
amanheceu, sa ín10 pra dá busca." 

Henrique José Anuncias:ao Alberto toma a palavra e usando a ono
matopéia correspondente, diz 

" ... tá ... , tá ... , tá ... [1nove as maos imitando o corte da casta
nha dentro da coloca9ao] .:. era pe110, de 1 km, se 1nuito. Alber
to Henrique 1nanclou· a gente voltá e cha1ná os co1npanheiro. 
Nós volten10, trazendo os outros, daí nós fomos éercando o ba
rulho do corte ass i1n ... [os vigilantes levanta1n e se arrumam em 
'v' indicando o cerco] mas nao teve forma de fechá, daí vimos 
tres. Gritamos pra pará, dois pára, u1n .corre." 

Alberto Henrique reto1na a palavra e usando da ·condi9ao de ·chefe da 
Associa9ao Indígena Vigilantes Sol da Vida, explica: · 

" ... as orde1n nossa é 1nandá pará, esperá se entregá. A gente 
grita pára, daí e les para, sabe que tá errado, mas tem muito que 
corre e quando, corre é que nao quer conversá, tá fugindo. Se 
foge, que roubá. Daí nós atiremo de cartucheira, era pra mais de 
dez [segundo alguns era1n dezoito, pois quando saem na vigi':' 
lancia sae1n en1 cerca de duas dezenas] como foi de bolo, eu 
penso assi1n né ... a gente atirou prá assustá, daí branco pára, 
1nas achoque tiro variado, pegou o home, daí caiu." 

Como tinha dúvidas perguntei, co1no eram dadas as ordens, eles re
petiram, como se estivessem <liante do perigo e dois ou tres responderam 
" ... para ... para ... volta, vo lta .. . " Henrique Francisco Afonso, adivinhando a 

17 Denominas;ao branca de Carlos Rafael Euzébio Antonio Fernando, líder entre os 
Sol da Vida. 
18 A amendoa denominada castanha-do-pará, após a queda do ouri90, é tira
da/cortada e 'armazenada' sob as castanhe ira~, no interior das coloca9oes, aguar
dando a retirada por tropas de burros ou~pequenos ttatores que percorrem as pica
das abertas na mata. Coloca9ao ou bola de castanha é a denomina9ao regional dada 
a grande concentra9ao de castanheiras, nos castanhais nativos, como no caso dos 
castanhais existentes em Sol da Vida. 
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dóvida, disse : " nós fala co111 branco e111 portugues, nós nao fala na lín
gua[ e111 Sol da Vida], se fala na língua ele nao para ... " 

Perguntei, ainda, o que é tiro variado? Ao que Alberto Henrique res
pondeu, 

" ... é tiro que nao vai direto, nao é COlllO ca9á que a gente atira 
pra acertá, nós nao atirá em gente, nós atir6, porque a gente 
quando vigia, ca9a também, por isso nós tava de arma, nossa 
arma é de ca9a. Tiro variado, é assim .. . quando bate antes, 
noutra coisa, um pau, un1a coisa [apontando o obstáculo da 
brincade ira de flechas] como a flecha, antes de to1ná· rumo bate 
1 ' " a. 
A conversa . estava animada, os detalhés fluíarn , todos se divertiam 

co111 ~ minha ignorancia, pois mesmo aqueles que nao sao bons arqueiros, 
sabe111 o que é 'tiro variado,' eles estavarn felizes ensinando a antropóloga. 
Brincaratn, indicando bons arqueiros como aqueles que atiram variando, 
1nas utn de les e111 tom grave informou: "doutora, nós atira e111 ca9a, e111 
gente nao ... ," os demais protagonistas, fizeram sinais concordando com a 
observa9ao. 

De ci111eira internacional passamos a encontro coloquial. Mas, e111 
tom solene ou brincalhao, os Sol da Vida ia111 se apresentando, o relato nao 
estava encerrado. Alberto Henrique informou: 

"Quando branco caiu era muito sangue, nós junte111os todos e 
viemo trazendo kupen co111 sangue. Yim na frente, correndo pra 
avisá, tinha que socorre, nós se defendeu, mas ele tava ferido . 
Corri muito, pra socorre e os rneninos [apontou os vigilantes 
mai s jovens, junto co111 os mais velhos] vieram trazendo o ho
me. Daí telefono pra FUNAI, mas quando eles chegaram, o 
h61ne tava morto, 111es1110 dando água, foi triste! É ... [pensati
vo] índio que nao presta, 111as nós tava em casa, por que ele nao 
parou, por que ele nao ouviu, nós atirou pra cima" 

Todos ficaram em s ilencio. O relato encerrara. A narrativa coletiva 
dos Sol da Vida confere co111 os termos de declara9oes constantes do pro
cesso, co1n u1na diferen9a, a narrativa foi feita nos tennos da cornunidade, 
além de ser urna constru9ao coletiva, que os protagonistas, por estare1n 
presentes, possuem direito de retificar ou ratificar. 

Do ponto de vista soc ial, os depoimentos que coni.poem a narrativa 
apresentada, ouvida e registrada e1n Sol da Vida, grosso modo seria a re-
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constitui9ao dos aconteci1nentos, contada na tentativa de repor pela lei Sol 
da Vida os acontecin1entos, sem que esse fosse o intento dos membros da 
co1nunidade, pois para os Sol da Vida nao existe o que nós, os nao Sol da 
·Vida, chamamos reconstitui9ao do crime, visto que por seus códigos nao há 
delegacias, inquéritos e tantos outros passos necessários a a9ao da justi<;a 
entre nós, os nao índios. No· rito Sol da Vida nao há instancias de .apura9ao, 
o direito é consuetudinário e a a9ao social é perfonnática, teatral. Esta é a 
diferenca a ser considerada, visto que no centro do Pará, a sociedade é plu
ral e o respeito é assegurado pela legisla9ao vigente. 

Este é o dilema, 1nas obri"gada por dever ético de oficio a de-
1nonstrar cabaltnente ao delegado, ao procurador_ e á sociedade 
envolvente o aconteci1nento, seguirei sem responder direta1nen
te a pergunta, mas usando da comp~ra9ao, tao cara ao exercício 
da Antrópologia, qual seja, apontar outras situa96es etnográfi
cas que possam ilutninar o raciocínio. No caso, segui a trilha de 
Henrique José Anuncia9ao Alberto, ao complementar o líder 
Sol da Vida, que sabia1nente, pergunta dirigindo a palavra a 
mim: " doutora, se a senhora cria ga1inha e o ladrao vem roubá, 
a senhora gosta? Que a senhora faz?" Ele mesmo responde: 
"nós vai lá, saber quetn é ... "E, prossegue, " ... ao encontrá o la
drao a gente conversa, mas 'abuso' a gente nao atura, tá em casa 
... " Outra norma Sol da V~da e1nerge "necess·idade se tolera e se 
assiste, " ... a gente dá a mao ... , abuso nao se tolera, se comba
te." Na minha pobre tradu9ao, o incidente que levou um branco 
a morte foi um abuso, posto que as terras de Sol da Vida foram 
invadidas. O acidente foi urna fatalidade, ou co1no dizemos nós 
ocorreu em legítima defesa do território invadido. 
Os Sol da Vida estao sendo investigados por morte de um bran
co, mas a sociedade ocidental nao está sendo julgada pela carni
ficina no Afeganistao. E nós, os antropólogos, é que so1nos tole
rantes, porque praticantes do relativismo. Justo nós que denun
ciarnos, há anos, crimes étnicos e que nos envolvemos com nos
sos informantes numa tensa rela9ao de campo, mas decerto ja-
1nais distribuímos alimentos de aviao para aplacar nossa consci
encia tao pouco humanitária. 
Desculpem os presentes a ila9ao A1nazónia/Oriente, mas ética é 
política. E nós, que moramos, vivemos e trabalhamos na Aina
zónia, presenciamos tramas tao intensas quanto o cenário do 
tnunqo globalizado, i11clusive pela insistencia de trabalhar nao 
grupos, mas Na96es Indígenas; nao pretos, mas Negros rema-
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nescentes de Quilombos; nao popula9ao de bai_xa renda, tnas 
gentes de cores qu~ nao sendo afeganes lutam pela preservayao 
de suas identidades, de suas línguas, de sua cultura corno ex
pressao diferenciada e plural e1n um inundo adverso e intoleran
te. 
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