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Algumas perspectivas sobre (vários) exercícios 
tutelares: apresentação ao volume

Antonio Carlos de Souza Lima

Este livro é produto direto do seminário Tutela: de instituto jurídico a 
forma de poder – Direito, formação de Estado e tradições de gestão no 
Brasil, realizado no dia 1o de agosto de 2007, pelo Laced/Departamento de 
Antropologia – Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro.1 
Na ocasião reunimos um conjunto de pesquisadores que já haviam de-
senvolvido investigações pensando especifi camente a questão do exercício 
da tutela sobre os povos indígenas. A eles se juntaram, em uma reunião 
pouco usual, investigadores que se utilizaram de instrumentos analíticos 
similares para tratarem de situações muito diferentes como a dos menores 
(legalmente tutelados segundo o Código Civil de 1916), dos loucos, do 
patrimônio histórico e artístico nacional, e do meio ambiente (todos juri-
dicamente objetos de tutela, os dois últimos pelo Estado Nacional brasilei-
ro). A eles somaram-se pesquisadores que usaram a investigação da lógica 
das relações que se estabelecem quando o instituto jurídico da tutela se 
faz presente para abordar situações que redundam em deslizamentos para 
exercícios de poder da mesma natureza.

Os debatedores convidados para comentar as mesas estavam todos em 
alguma medida ligados a pesquisas sobre exercícios de poder que podem 
ser classifi cados, formalmente, como tutelares. Cada mesa contou com 
dois debatedores e os comentários foram transformados em textos (CO-
MERFORD; LEITE LOPES) ou artigos temáticos relativos às suas pesqui-
sas (CARRARA; O’DWYER; PACHECO DE OLIVEIRA; SEYFERTH).2 

1 Quero agradecer a Carla Susana Além Abrantes e a Isabel Milanez Ostrower pela inestimável 
ajuda na organização do evento, assim como a Nina Paiva Almeida e Paula Mendes Lacerda 
pelo trabalho inicial de acompanhamento da pré-edição do livro. Agradeço a Mariza de 
Carvalho Soares o cuidadoso trabalho editorial e a Sergio Ricardo Rodrigues Castilho pelo 
apoio na elaboração dessa apresentação.

2 Em termos formais o seminário foi organizado em três mesas. A primeira delas contou com 
apresentações de Patrícia Sampaio, Antonio Carlos de Souza Lima, Andrey Cordeiro, José 
Gabriel Silveira Corrêa, Marcelo Manuel Piedrafi ta Iglesias e Marcelo Veiga Beckhausen, 
tendo como debatedores João Pacheco de Oliveira e Eliane Cantarino O’Dwyer. A segunda 
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Alguns deles, como João Pacheco Oliveira e Sergio Carrara, desenvolve-
ram trabalhos pioneiros refl etindo sobre a tutela dos índios e dos loucos, 
respectivamente. Ainda que ambos os trabalhos tenham sido feitos no 
PPGAS/Museu Nacional, não mantiveram qualquer diálogo na época de 
sua elaboração.3 A vontade de revisitar os estudos sobre tutela, após duas 
décadas de sua superação no plano constitucional como instituto jurídico 
que pautava a relação entre Estado Nacional (tutor) e povos indígenas (tu-
telados), acrescia-se da vontade de buscar diálogos em que a tutela fosse 
deslocada da esfera jurídica para a do debate sobre formas de poder. Diá-
logos que permitissem debater exercícios tutelares tomando casos de povos 
indígenas, mas também, para além desses, que abordassem esses exercícios 
de poder em outras áreas da vida social. Esta foi sem dúvida minha maior 
motivação para organizar o seminário.

Os recursos para a realização do seminário foram obtidos junto ao 
CNPq e à Faperj, através do projeto “Sujeitos de direitos, objetos de gover-
no: das formas de incapacitação civil e social e da ideia de homogeneidade 
nacional aos sujeitos especiais de direito e a construção de uma sociedade 
plural. Pesquisa, debate e divulgação”, sob minha coordenação.4 A pre-
sente publicação foi propiciada também por recursos do projeto “Políticas 
para a ‘diversidade’ e os novos ‘sujeitos de direitos’: estudos antropológi-
cos das práticas, gêneros textuais e organizações de governo”, coordenado 
por Antonio Carlos de Souza Lima, Adriana Vianna e Eliane Cantarino 
O’Dwyer, vigente de novembro de 2006 a janeiro de 2013.5

foi integrada por Márcia Chuva, Jair de Souza Ramos e Gustavo Villela Lima da Costa, 
cujas apresentações foram debatidas por Giralda Seyferth e José Sérgio Leite Lopes. A última 
mesa foi composta por Adriana Vianna, Martinho Braga Batista e Silva e Maria Gabriela 
Lugones, seus trabalhos tendo sido debatidos por Sergio Carrara e John Comerford. Apenas 
Marcelo Piedrafi ta Iglesias não enviou texto à convocação para a coletânea, mas neste longo 
intervalo de tempo produziu uma tese que foi defendida sob a orientação de João Pacheco 
de Oliveira no PPGAS/Museu Nacional, foi premiada no concurso ABA/GIZ de melhor tese 
de doutorado e publicada com o nome de Os Kaxinawá de Felizardo: correrias, trabalho e 
civilização no Alto Juruá. Brasília: Paralelo 15, 2010.

3 PACHECO DE OLIVEIRA, João. O nosso governo: os Ticuna e o regime tutelar. São 
Paulo: Marco Zero; Brasília: MCT/CNPq, 1988 (originalmente tese de doutorado homônima 
defendida no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/Museu Nacional, UFRJ 
em 1986); CARRARA, Sergio. Crime e Loucura. O aparecimento do Manicômio Judiciário 
na passagem do século. Rio de Janeiro: Ed.UERJ; São Paulo: Ed.USP, 1998 (originalmente 
dissertação de mestrado homônima defendida no Programa de Pós-graduação em Antropologia 
Social/Museu Nacional, UFRJ em 1987).

4 CNPQ 481.229/2004-3, Edital Universal, realizado de maio de 2005 a julho de 2007.

5 Convênio Finep no 01.06.0740.00 – Ref. 2173/06 – Processo FUJB no 12.867-8.
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A preocupação em abordar a tutela sob distintos ângulos foi decorrên-
cia de meu trabalho de tese de doutorado e do privilégio de ter orienta-
do pesquisas como as que redundaram nos trabalhos de Adriana Vianna 
(1999; 2002), Jair de Souza Ramos (2006), José Gabriel Silveira Corrêa 
(2000; 2008) e Maria Gabriela Lugones (2009), e ter dialogado mais ou 
menos diretamente com todos os autores aqui presentes. Em minha pesqui-
sa, parti essencialmente do trabalho de João Pacheco de Oliveira (1988), 
em cuja preciosa análise do regime tutelar entre os Ticuna me inspirei para 
pensar na concepção e nas práticas dos exercícios tutelares de poder como 
parte dos processos de formação de Estado no Brasil. 

Meu interesse não era, porém, estudar um caso específi co de implan-
tação do regime tutelar. Nunca desconheci a agência própria dos povos 
indígenas e as interpretações divergentes que uma situação de dominação 
pode ter, e que o modelo que tracei para o exercício tutelar do poder esta-
tal – o que chamei de “poder tutelar” – exerceu-se entre povos indígenas 
em consonância com a história do contato com os não indígenas, com os 
ecúmenos em que se situavam, e com os repertórios cosmológicos de cada 
povo.

Mas no momento em que fi z as pesquisas que resultaram em minhas 
dissertação de mestrado (1985) e tese de doutorado defendida em 1992 e 
tendo sido seu primeiro volume – a tese propriamente dita publicada em 
1995 e os anexos em 2009 (SOUZA LIMA, 1995; 2009) –, estava em cur-
so um amplo trabalho de discussão das relações entre Estado e povos indí-
genas no Brasil, com vistas à Assembleia Nacional Constituinte, iniciada 
em 1987 e concluída com a promulgação da Constituinte em 1988. Parti-
cipei da construção de subsídios a esse debate como integrante da equipe 
do “Projeto Estudo sobre Terras Indígenas no Brasil”.6 Em numerosos en-
contros e na leitura de textos que surgiram com a fi nalidade de subsidiar 
este processo e a “constitucionalização” da ideia de direitos originários, 
pude ver como a tutela – tratada apenas como instituto jurídico – era per-
cebida. Pensava-se – não sem muita relutância e desespero por parte de 

6 O “Projeto Estudo sobre Terras Indígenas no Brasil: invasões, uso do solo e recursos natu-
rais” (PETI) foi um amplo projeto realizado no Setor de Etnologia/Departamento de Antro-
pologia do Museu Nacional, coordenado por João Pacheco de Oliveira no período de 1985 a 
1993, com recursos da Fundação Ford e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi -
co e Tecnológico com o fi to de monitorar o processo de regularização de terras indígenas por 
parte do Estado brasileiro, em larga medida subsidiando essa discussão central aos direitos 
indígenas no bojo do processo constituinte. Ao longo do projeto diversas dissertações e te-
ses foram desenvolvidas, assim como publicações de diversos formatos. Ver: PACHECO DE 
OLIVEIRA, 1989; 1999, e http://laced.etc.br/site/acervo/bancos-de-dados/acervo-peti; http://
laced.etc.br/site/acervo/periodicos/, [Acesso em: 28 abr. 2014].
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alguns – que ao se criticar a tutela do Estado aos povos indígenas no plano 
da legislação, e pô-la abaixo pela via da Constituição, seria possível resol-
ver uma parte ponderável dos problemas dos povos indígenas. A tutela, 
para além de instituto jurídico, como forma de dominação e mediação era 
impensada, apesar dos diversos textos publicados escavando a legislação 
colonial portuguesa, ou a imperial brasileira. Sem dúvida, para os juristas 
empenhados em discussões que melhor formulassem os direitos indígenas, 
esse tipo de texto tinha um apelo específi co e de signifi cativa importância, 
tanto mais naquele momento.

O texto de João Pacheco de Oliveira nesta coletânea, ao qual voltarei 
abaixo, mostra-nos a efi cácia e a amplitude das mudanças advindas com 
a Constituição de 1988, com o reconhecimento da capacidade processual 
civil dos indígenas, e a sua crescente participação em diversos momentos 
e instâncias relativas às políticas que lhes são endereçadas. No entanto, 
estudos sobre essas mesmas políticas mostram-nos como, sobretudo no 
plano local, elas funcionam de maneira ainda hoje de maneira absoluta-
mente tutelar.7

A tutela, enquanto relação de dominação, implica uma ambiguidade 
que lhe é constitutiva, ou como João Pacheco de Oliveira bem o deno-
minou, um paradoxo ideológico. Comporta tanto a autoconsciência da 
superioridade do tutor, quanto a obrigação de proteger e educar o tutela-
do de modo a que o comportamento do tutelado possa atingir o nível de 
adequação em face das normas sociais operantes.8 Como ele bem sinaliza 
a partir do caso Ticuna, pensar a ação do SPI como pautada em uma ide-
ologia protecionista de cunho positivista seria totalmente inadequado. O 
que a análise das práticas cotidianas evidenciou foi uma administração 
pautada nas relações interpessoais de cunho marcadamente clientelista en-

7 Cristina Dias da Silva mostra-nos como: “No campo da saúde pública, a epidemiologia, 
como saber aplicado pelos profi ssionais de saúde, englobaria as práticas de higiene como se 
esta fosse uma dimensão onde apenas reinassem as bactérias, os micróbios e os vírus, quan-
do em verdade, estamos no domínio da distinção social, e mais propriamente de um tipo de 
distinção na qual os povos indígenas tendem a serem vistos e enquadrados, de maneira ainda 
mais incisiva pela população local, como pessoas que possuem um estatuto ‘privilegiado’ em 
relação ao poder federal e às Autoridades Públicas. Esse tipo de deslocamento interpretativo 
dado à diferença cultural é como uma releitura da tutela, no sentido de que constrói uma 
relação a partir da afi rmação de relativa incapacidade do outro, ainda que juridicamente a tu-
tela já não exista mais. De fato, encontrei profi ssionais de saúde – entre agentes de endemias 
da Funasa e auxiliares de enfermagem – atuando diariamente nas aldeias, que não tinham 
conhecimento dessa legislação e acreditavam ser a tutela a nível jurídico a única explicação a 
nível jurídico pela qual os povos indígenas teriam direito a um subsistema de saúde e a uma 
logística distrital” (SILVA, 2010:261).

8 Ver particularmente: PACHECO DE OLIVEIRA, 1988: 222-230.



Tutela 13

tre os componentes de diferentes escalões hierárquicos, em uma cadeia 
de interdependências que se reportava à sua direção central. Trata-se de 
um tipo de administração que encena (e com isso não quero dizer que 
o fazem cinicamente) em face dos tutelados um poderio na resolução de 
confl itos, na defesa e proteção daqueles sob seus cuidados, cuja efi cácia 
real não se comprova no plano das práticas. Ao contrário, ainda quando 
seus quadros decisórios no nível central da administração são investidos de 
grandes compromissos morais, agências como o SPI ou a Funai, em geral, 
ocuparam e ocupam posições periféricas e subordinadas a outros serviços 
de Estado e setores da administração pública.

Foi pensando em contribuir para a crítica da tutela que investi em estu-
dar a administração tutelar no plano mais geral, construindo um modelo 
historicamente fundado que fosse útil na confrontação de situações locais 
e regionais para desvendar a recorrência de práticas tratadas para o caso 
dos Ticuna por Pacheco de Oliveira. Menções a uma atuação tutelar da 
administração pública podem ser encontradas na literatura sobre sindica-
tos e “Estado” no Brasil, assim como a uma postura mais geral do aparato 
do Estado em face da “sociedade” no Brasil presente na literatura sobre 
pensamento autoritário no Brasil.

Assim, minha determinação em descrever a ação estatal sobre os povos 
indígenas insere essa agência no conjunto da administração pública, indo 
contra o caráter exemplar e soteriológico tão profundamente marcado no 
que chamei de “história ofi cial” do SPI. Como apoios teóricos, tomei a 
discussão sobre os modos de dominação presente em Max Weber (1983), 
em especial o papel que a administração tem de torná-la cotidiana. Nesse 
particular e pensando em termos formais nos padrões de mediação que 
a administração tutelar apresenta, eu me benefi ciei da leitura de Georg 
Simmel (1964a e b), em particular no tocante à sua abordagem das con-
fi gurações triádicas, da “sociologia do segredo” (uma dimensão especial 
dos modos de ação de um corpo administrativo que pode ser lido em parte 
via dominação burocrática), bem como do papel do confl ito na vida social.

Essenciais foram também os trabalhos de Michel Foucault (em especial 
1976, 1983, a que tive acesso à época) a respeito dos exercícios de poder 
em que as tecnologias de governo estavam postas em jogo, tendo como 
efeitos progressivos os processos gramaticais e simultâneos de subjetivação 
e estatização. A leitura posterior do curso de 1976 em que o projeto de 
uma genealogia do poder foi apresentado, publicado em 1997 pelos gesto-
res da sua herança intelectual como Il faut défendre la société, encoraja a 
pensar o papel da experiência colonial na formação dos Estados europeus. 
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De fato, Foucault vai mais longe: desloca a ideia de poder, nesse mesmo 
curso de 1976, do que chama de explicações economicista e jusnaturalista, 
para propor reenquadrá-la à luz do confl ito bélico, invertendo as ideias de 
Clausewitz, e tomando a política como continuidade da guerra sob forma 
pacífi ca. Mas não é apenas isso: a integralidade do curso nos permite ver 
que Foucault, debatendo a ideia de contrato em Locke e Hobbes, recoloca-
-os no contexto da Inglaterra pós-invasão normanda, fazendo da guerra de 
conquista o horizonte implícito e omitido em suas “fi losofi as políticas” que 
alicerçariam os Estados Nacionais liberais burgueses. Se considerarmos 
a importância e espetacularidade com que as atrações e pacifi cações de 
povos indígenas foram tratadas pelo SPI inscritas em sua “história ofi cial”, 
amplamente veiculada por Darcy Ribeiro em Os índios e a civilização 
(1977), essa aproximação não foi de menor importância.

As refl exões de Émile Durkheim (1890-1900) sobre o Estado como 
grupo sui generis capaz de realizar a produção de representações integra-
doras de uma coletividade nacional, foram especialmente úteis para pensar 
o teor moral da prática tutelar em seu papel de alardear a capacidade de 
guardar a vida (biológica, mas não necessariamente sociocultural) dos po-
vos indígenas. Inspirado em Clifford Geertz (1980), procurei considerar, 
em especial, as dimensões de encenação que o exercício de poderes estatais 
comporta, redundando na produção de assimetrias – quiçá a principal fun-
ção do Estado no sentido da tradição marxista, não só dispositivo para a 
perpetuação de desigualdades econômicas pela via do aparato coercitivo, 
mas também da sedimentação do senso comum. Figurava-se um poderio 
que não podia ser mantido em momentos de enfrentamento, mas que pelas 
estratégias e táticas tutelares redundaram no estabelecimento de padrões 
de interdependência que estabeleceram assimetrias sedimentadas hoje em 
situações nas quais povos indígenas, muitas vezes detentores de enormes 
riquezas em suas terras, vivem um cotidiano de grande pobreza material, 
a despeito de estratégias de luta e reelaboração cultural profundamente 
criativas e transformadoras. Falar, dessa forma, em poder tutelar foi um 
modo de pensar no projeto pelos quais se pensava em intervir sobre ação 
dos povos indígenas, sem entrar no que apenas análises de situações espe-
cífi cas poderiam trazer.

Trabalhei sobre um período de aproximadamente 50 anos tendo como 
horizonte mental as pesquisas de longa duração sobre a formação de Esta-
dos e construção de nações (ELIAS, 1939a; 1939b; 1972) e seu sentido cul-
tural, com ênfase tanto nos Estados nacionais surgidos no século XIX em 
decorrência da colonização europeia (ANDERSON, 1991; TILLY, 1990), 
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quanto no Brasil. Nele parto do princípio que a administração tutelar es-
tava longe da racionalidade burocrática ensejada, em particular no tocante 
à formação de quadros, como bem apresentado por Pacheco de Oliveira 
e em minha tese. Nesses termos, procurei seguir a ideia de que é na di-
mensão prática que os conhecimentos utilizados para a gestão dos povos 
indígenas são elaborados e transmitidos.

Alguns de meus interlocutores, dentre eles alunos que orientei ao nível 
de mestrado e/ou de doutorado e estão presentes nesta coletânea (Jair de 
Souza Ramos, Adriana Vianna, José Gabriel Silveira Corrêa e Maria Ga-
briela Lugones) tiveram a generosidade de dialogar com meu trabalho em 
suas pesquisas e com isso ampliaram muito as perspectivas da refl exão so-
bre a tutela poder de Estado. Ampliaram também o universo empírico de 
investigação e me conduziram a pensar dimensões que não havia cogitado. 
Os textos da coletânea estão ordenados por proximidades temáticas, em 
ordem próxima, mas não idêntica, à exposição durante o seminário. Um 
primeiro bloco concentra as intervenções que abordam a tutela sobre os 
povos indígenas, em perspectiva histórica e sociológica.

O capítulo da historiadora Patrícia Melo Sampaio trata da tutela aos 
indígenas no Diretório Pombalino e na Carta Régia de 1798. A partir de 
fontes documentais (leis; registros de ações indígenas), da discussão com a 
historiografi a voltada para as populações indígenas da Amazônia portu-
guesa no período colonial, do caráter que a tutela – em sua relação com a 
liberdade – assumiu para aquelas populações. A autora enfatiza a impor-
tância do Juízo dos Órfãos, instância judicial longeva que, em 1731, foi 
implantada em nível municipal na América Portuguesa. O texto evidencia 
que as diversas peças jurídico-legais importantes para a compreensão da 
tutela devem ser inseridas em um contexto mais amplo onde a “liberta-
ção” dos povos indígenas pela Lei da Liberdade, de 06/06/1755, tem seu 
contraponto na tutela resultante tanto do receio das revoltas indígenas 
quanto na necessidade de que os índios alcançassem determinado “ponto 
de civilização” (SOUZA COUTINHO apud SAMPAIO, p. 50). Exemplar 
da “liberdade tutelada” de que nos fala a autora é o fato de que a Lei da Li-
berdade só se tornou válida com a publicação de um Bando de 28/05/1757 
que colocava os índios livres sob a jurisdição do Juízo de Órfãos. Visto 
desde essa perspectiva, os dispositivos legais que estabelecem a tutela par-
ticularizam, em conjunturas específi cas, formas de acesso ao “ponto de 
civilização”. Enquanto o Diretório (03/03/1757) estabeleceu uma estrutura 
mais “centralizada” de controle, exercido pelos diretores sobre as popula-
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ções indígenas, a Carta Régia de 1798 permitiu que uma modalidade mais 
difusa de tutela se efetivasse:

(...) declarados órfãos, índios recém-descidos estavam juridicamente sob 
a alçada dos juízes e, diretamente, sob o controle dos particulares. (...) 
Houve uma extensão do estatuto tutelar se compararmos com a legisla-
ção pombalina: são os índios, como indivíduos separados, que são decla-
rados órfãos e passíveis de tutela (SAMPAIO, p. 49). 

É também signifi cativa a hipótese levantada por Sampaio, relendo a 
obra do jurista seiscentista espanhol Juan de Sorlózano, de que a legislação 
portuguesa do XVII retomava enquadramentos jurídicos muito anterio-
res, nos quais os indígenas eram enquadrados como miserabiles personae, 
“miseráveis” porque demandavam uma proteção legal de cunho específi co, 
juntamente com viúvas, órfãos, cegos, mutilados, anciãos e outros pobres 
em geral. Parece-me que aí está o rastro para uma investigação que, além 
de se reportar ao direito canônico, deveria se reportar aos alvores da cons-
tituição do corpus jurídico ibérico, e sinaliza para a profundidade tempo-
ral que essa forma de exercício de poder pode ter.

O meu texto lança alguns elementos para se pensar sobre as formas 
pelas quais se dá a transmissão de conhecimentos para o exercício de po-
deres de Estado para além daquelas modelizadas pela instituição escolar, 
seja em organizações formais de ensino e aprendizagem, ou em processos 
de treinamentos específi cos característicos de organizações burocráticas, 
e pautados uns e outros essencialmente na codifi cação escrita. Procurei 
recuperar parte da discussão que desenvolvi em meu livro na apresentação 
que fi z no seminário e que está aqui como texto. Com intenção de suscitar 
evocações e o raciocínio por homologias, tomo como ponto de partida o 
estudo, no plano de um modelo histórico formal, da tutela como exercício 
de poder, e o que chamei de tradições de conhecimentos para a gestão 
colonial da desigualdade, na formação de quadros de agências de governo 
para ação direta junto aos povos indígenas, usando como campo empírico 
o treinamento de técnicos em indigenismo da Fundação Nacional do Índio 
nos anos 1970-1980. Para tanto me utilizei, de modo livre, do trabalho de 
Fredrik Barth (2000) sobre tradições de conhecimento.

Em seus comentários durante o seminário Pacheco de Oliveira pro-
curou retomar os principais aspectos de seu trabalho sobre os Ticuna e o 
regime tutelar. Mas preferiu apresentar para o livro um texto que borda 
a superação da tutela sobre os povos indígenas no Brasil contemporâneo 
a partir da Constituição de 1988, e as questões colocadas pela presença 
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indígena para os processos de construção de uma identidade nacional e de 
estruturação do Estado. O autor constata, antes de tudo, o quanto essa 
presença é muito maior e mais signifi cativa hoje do que era em 1987, por 
exemplo, e isso tanto em termos da quantidade de terras reconhecidas, 
do contingente populacional, quanto no que diz respeito ao protagonismo 
indígena. A maior presença dos povos indígenas é resultado de uma gama 
de fatores que teve uma infl exão importante quando da promulgação da 
Constituição de 1988 que

efetuou uma reviravolta completa quanto a tendência de buscar a integra-
ção de populações pagãs exclusivamente a partir de mecanismos de ho-
mogeneização e anulação das diferenças culturais (OLIVEIRA, p. 104). 

Após explicitar os principais pontos de mudança do texto constitucio-
nal (o Estado não tem como fi nalidade garantir a integração dos indígenas 
na comunidade nacional; é reconhecida aos indígenas uma plena capacida-
de civil – o que implica no “fi m lógico” da tutela –; o Estado deve garantir 
aos indígenas a posse permanente de suas terras tradicionais) e analisar a 
conjuntura de elaboração, o artigo insere tais mudanças em uma interpre-
tação “de longa duração” do Brasil. Três teriam sido os regimes da tutela: 
a tutela pelos missionários, por particulares ou pelo Estado (período repu-
blicano). Nessa leitura a tutela e a desigualdade fundamental que ela esta-
belece entre o tutor e o tutelado são componentes essenciais da sociedade 
brasileira. O “fi m lógico da tutela” abre uma série de dinâmicas novas. 
Primeiro, o abandono do assimilacionismo que embasa a tutela permite 
o reconhecimento da diversidade cultural. O risco aqui é a cristalização 
de um “multiculturalismo” engessador, que parece estar sendo afastado 
na medida em que expressivas lideranças indígenas se recusam a ser “exo-
tizadas”. Segundo, o “fi m lógico da tutela” não implica no seu desapare-
cimento prático. Aqueles por ela benefi ciados se utilizam de uma série de 
escaramuças institucionais para estendê-la no tempo – vide a atuação da 
Funai. Terceiro, a participação dos povos indígenas na administração de 
um Estado que reconheça a diferença cultural abre tanto a possibilidade 
de rompimento do secular paternalismo presente na sociedade brasileira 
quanto uma série de difi culdades práticas, exemplifi cadas com a crise do 
sistema de atendimento de saúde indígena desde 2006. 

Por fi m o texto de Marcelo Beckhausen explora a questão dos direitos 
e da inconstitucionalidade do poder tutelar discutindo a situação dos di-
reitos constitucionais facultados às populações indígenas, nominalmente 
aqueles que dizem respeito ao território e à pluralidade cultural (sua evolu-
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ção histórica e seus atuais contornos jurídicos). Passados 20 anos da pro-
mulgação da Constituição de 1988 preocupa a efetividade de tais direitos. 
Lembrando que a ideia de tutela e o poder tutelar estão presentes em toda 
a história da sociedade brasileira chama a atenção para a tutela constituí-
da no fi nal da República Velha, “(...) cujos princípios e diretrizes marcam, 
lamentavelmente, as políticas públicas concebidas para os índios até os 
dias atuais” (BECKHAUSEN, p. 113). Retraçando os marcos jurídicos (a 
incapacidade relativa dos indígenas positivada no Código Civil de 1916 é 
fundamental aqui) e políticos administrativos (o SPI/LTN criado em 1910, 
a Funai, em 1967) centrais evidencia a continuidade das estratégias desen-
volvimentistas e assimilacionistas por parte do Estado no que diz respeito 
as populações indígenas. Postula que a Constituição de 1988 estabeleceu 
um conjunto de novos direitos que chama de etnocidadania (englobando 
direitos individuais e coletivos, culturais e identitários, sociais e de políti-
cas públicas diferenciadas – estes últimos devem se adequar as especifi ci-
dades culturais). Centrais no texto de 1988 são a plena capacidade civil e o 
direito à diferença cultural, que põe por terra o assimilacionismo anterior. 
A aplicação de leis anteriores a esse marco – o Estatuto do Índio de 1973, 
e as leis infraconstitucionais pós-constituinte de 1988 – deve ser escruti-
nada quanto a sua inconstitucionalidade. Lembra que a participação do 
Ministério Público em todas as ações demandas pelos indígenas (“função 
protetiva”) se dá em função do interesse público na qualidade que tais 
indivíduos e povos possuem, e não por qualquer forma de incapacidade 
(“função tutelar”), eliminada no texto constitucional de 1988.

Dois outros textos abordam a tutela, a partir de elementos presentes 
na trajetória de povos indígenas específi cos, ainda que com consequências 
mais gerais. São eles os capítulos de Andrey Cordeiro Ferreira e José Ga-
briel Silveira Corrêa.

O capítulo de Andrey Cordeiro Ferreira discute o Regime Tutelar a 
partir do caso dos Terena no sul do Mato Grosso (posteriormente Mato 
Grosso do Sul), considerados pelo SPI como “índios-modelo” daquele re-
gime uma vez que possuiriam uma propensão ao trabalho agrícola e es-
tariam avançados no caminho da “civilização”. Argumenta, em termos 
teóricos mais gerais, que o regime tutelar pode ser entendido (FERREIRA 
p. 153, 158)

O processo de incorporação do sul do Mato Grosso ao Estado nacio-
nal é entendido como política deliberada de colonialismo interno no qual 
a expropriação das terras indígenas se deu paralelamente à “liberação” de 
uma força de trabalho indígena. O “regime tutelar” é situado como fun-
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damental para a gestão de Estado e a acumulação de capitais, garantindo 
tanto a construção de mecanismos políticos que sustentam o exercício da 
hegemonia quanto a reprodução das relações de dominação. Esse regime 
estaria passando por uma transformação sem, no entanto, perder as fun-
ções essenciais discriminadas: de uma tutela baseada na “gestão branca” 
para uma tutela baseada na “cogestão indígena”. Tal mudança sinaliza 
para as condições de uma nova fase de expansão da fronteira agrícola 
e das políticas de colonialismo interno de acordo com as mudanças das 
estratégias estatais e dos processos de acumulação de capital. Evidencia 
a importância dos Terena como mão de obra local e destaca a complexa 
dinâmica entre esse grupo e o Estado nacional. De um lado houve a alian-
ça e a colaboração deliberada (o que era estratégico, visto o SPI e a Funai 
eram responsáveis pela permissão de acesso a recursos monopolizados); 
de outro, a resistência política cotidiana e às vezes aberta ao exercício 
da dominação política. Tal dinâmica permite que as agências estatais se 
valham e se utilizem dos diversos faccionalismos endógenos, aliando-se a 
distintos grupos da aristocracia indígena. O autor descreve tais lutas e as 
linhas sucessórias, tratando dos confl itos em Bananal nos anos 1920 e a 
luta política e os confl itos de sucessão em Cachoeirinha no período entre 
1980 e 2007.

O texto de José Gabriel Silveira Corrêa recupera a história do Refor-
matório Agrícola Indígena Krenak uma instituição criada para corrigir 
indígenas considerados criminosos que funcionou nos primeiros anos da 
criação da Funai. Essa análise é signifi cativa diante da maneira pontual 
com que o reformatório e algumas das práticas mais repressivas e violen-
tas do Estado junto aos povos indígenas têm aparecido tanto na literatura 
dedicada às populações indígenas, quanto naquela dedicada à política in-
digenista desenvolvida pelo Estado brasileiro. Essa situação fi ca eviden-
ciada nos relatos sobre o povo indígena Krenak, identifi cados na área do 
presídio, cujo cotidiano foi modifi cado por essa instituição. Assim, ainda 
que aborde a situação vivida pelos Krenak, o trabalho abarca as práticas 
tutelares de modo mais geral. O “caso” do reformatório abre também a 
possibilidade de se desnaturalizar as ações e projetos das agências estatais 
encarregadas da “proteção” e/ou “assistência” aos índios. A experiência 
do reformatório quando comparada às práticas exercidas pelos funcioná-
rios da Funai naquele momento possibilita reavaliar as bases cotidianas 
que fundamentam a “proteção aos índios” e as relações de dominação 
estabelecidas entre os povos indígenas e funcionários, tanto no período do 
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SPI quanto no da Funai. O trabalho de Corrêa é pioneiro no tocante aos 
desmandos das agências ofi ciais.

Saindo do universo indígena, mas ainda abordando a temática de po-
pulações etnicamente diferenciadas Eliane Cantarino O’Dwyer discute a 
tutela (O'DWYER, p. 187).

Tanto o espaço das terras indígenas quanto das populações tradicionais 
são sujeitos – através do mecanismo disciplinar do panóptico – a uma vigi-
lância localizada e ordenada que fi xa, regula e submete essas populações a 
um rigoroso controle administrativo. O’Dwyer utiliza dados derivados de 
pesquisas etnográfi cas em dois contextos distintos: o dos “remanescentes 
de quilombo” (fi gura jurídica contemplada na Constituição de 1988, art. 
68 do ADCT), populações negras ribeirinhas dos rios Trombetas e Ama-
zonas-Tapajós que reivindicam o reconhecimento de direitos territoriais 
sobre as áreas que ocupam, e o povo indígena Awa-Guajá, um dos últimos 
povos coletores-caçadores das terras baixas da América do Sul (sob pres-
são de se tornarem agricultores e também lutando pelo reconhecimento de 
suas terras, estabelecidos na Portaria Ministerial no 373 de 27/07/1992). 
A autora descreve os processos panópticos e as técnicas disciplinares que 
os poderes estatais exercidos sobre essas coletividades que reivindicam di-
reitos territoriais e à autonomia econômica, social e política, e as relações 
de dominação em que acabam por se inserir. No caso dos quilombolas, a 
função de panóptico é desempenhada pelos postos de vigilância do Ibama, 
no dos Awá-Guajá pelos postos indígenas da Funai. Enquanto os primei-
ros sofrem a pressão das “demandas ambientais” (sendo recorrentemente 
chamados de “macacos”, “bestas” etc. pelos agentes do Ibama) e da indús-
tria de extração mineral, os segundos são constantemente ameaçados por 
colonos, fazendeiros, garimpeiros e madeireiros. Ambas as coletividades 
têm as bases mais amplas de reprodução de sua vida cultural e social pos-
tas em questão.

Os demais textos estão focados em exercícios tutelares sobre outros 
segmentos sociais que não os etnicamente diferenciados.

O capítulo de Márcia Chuva analisa o poder tutelar do Estado sobre 
o patrimônio cultural no Brasil. Focaliza seu enraizamento no exercício 
cotidiano da preservação do patrimônio cultural e nas estratégias adota-
das para a consagração de bens simbólicos relacionados a diferentes gru-
pos das elites culturais brasileiras e suas inter-relações com outros grupos 
sociais na atualidade. Identifi ca o Conselho Consultivo do IPHAN como 
instância de consagração por excelência desse poder tutelar, elo entre a 
norma legal e as regras constituídas na prática cotidiana do poder público 
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institucionalizado. Traça as origens dessa tutela a partir do Estado Novo 
e dos anos 1930, quando foi criado em 1937 o Serviço do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (SPHAN). O Decreto-Lei no 25, de 30 de no-
vembro de 1937, organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional e, mais de 70 anos depois, permanece em vigor. Por meio do po-
der daí originado, deu-se o monopólio dos atos de defi nir e controlar o que 
fosse o patrimônio nacional sobre o qual tal poder incidiria. Foi também 
a primeira norma jurídica a dispor acerca da limitação administrativa ao 
direito de propriedade, criando o instituto do “tombamento” (“proteção” 
e tutela aparecem aqui superpostos). O poder tutelar desse modo instituído 
permitiu ao Estado ampla margem para construir uma visão particular de 
nação. Por um lado esses procedimentos possibilitaram a permanência de 
um considerável acervo de bens culturais arquitetônicos; por outro, per-
mitiam aos agentes do SPHAN tratamentos diferenciados na escolha dos 
bens, cujas obras seriam fi nanciadas pelo poder público. Desde o fi nal da 
década de 1970, deu-se mundialmente uma transformação signifi cativa 
naquilo que se torna passível de patrimonialização. Isso levou no Brasil 
a um aumento signifi cativo da atuação do Estado relativa à preservação 
cultural e da rede de agentes e agências envolvidas com essa prática. Tais 
mudanças vão se expressar no texto constitucional de 1988, que enfatiza 
a diversidade cultural e cria a fi gura do “patrimônio imaterial” e novas 
formas de patrimonialização (o cadastro, o registro, o inventário, a vigi-
lância). Quando criou, em 2000, através do Decreto Federal no 3.551, o 
registro do patrimônio imaterial brasileiro e o Programa Nacional do Pa-
trimônio Imaterial (PNPI) o Brasil se colocou na vanguarda das discussões 
que se instauraram no âmbito da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura-Unesco. Mantem-se, no entanto, a tutela 
do Conselho Consultivo do IPHAN, que agora também se exerce sobre 
pessoas.

Tutela e meio ambiente é o tema abordado por Gustavo Villela Lima da 
Costa que estuda efeitos sociais decorrentes da criação da Reserva Biológi-
ca Estadual da Praia do Sul, na Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro 
(1981) sobre o povoado da Praia do Aventureiro. Essa criação impôs uma 
forma de tutela daquela comunidade por parte da Feema (substituída pelo 
Instituto Estadual do Ambiente – INEA), criado através da Lei no 5.101, 
de 04 de outubro de 2007), que transformou a terra, o meio ambiente e a 
população em objetos de administração, tornando-se a mediadora ofi cial 
de todas as questões que envolvem o povoado. A tutela exercia-se cotidia-
namente através da presença de instalações físicas e de funcionários-resi-
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dentes. Os moradores obedeciam ao poder estatal e negociavam sua per-
manência sob o pressuposto de sua ilegalidade (Unidades de Conservação 
Integral não permitem populações humanas), o que favoreceu a autoridade 
e o posicionamento do funcionário residente como um “doador”, já que 
tudo era percebido como uma concessão pessoal deste funcionário. Com 
a desativação em 1994 da penitenciária e a explosão do turismo na Ilha 
Grande os moradores do povoado abandonaram progressivamente os em-
pregos na agricultura e na pesca de subsistência embarcada assalariada e se 
voltaram para as atividades voltadas ao turismo, abrindo pequenos restau-
rantes, pousadas e campings. Tal mudança foi entendida pela Feema e pelos 
ambientalistas de uma forma geral como descaracterização da “cultura cai-
çara” em prol de um “turismo predatório”. A partir de 2000 o confl ito se 
“judicializou”, tendo sido instalado o primeiro inquérito civil público, junto 
ao Ministério Público Estadual, em nome da Associação Permanente de 
Defesa do Meio Ambiente (APEDEMA) para remanejamento da população 
da Praia do Aventureiro. No mesmo ano se consolidou a Associação dos 
Moradores do Aventureiro (AMAV) e os moradores adotaram um discurso 
“ambientalista”. O fi scal que manteve por 13 anos o equilíbrio na relação 
entre a Feema e os moradores foi afastado em 2006.

Partindo das ideias apresentadas nos textos de Chuva e Costa, para 
propor uma extensão da ideia de tutela a outros âmbitos José Sergio Leite 
Lopes ressalta em seu comentário que as pesquisas realizadas permitem um

exercício de extensão da noção de tutela vinculando sua conceitualização 
a uma forma específi ca de dominação, o que tem implicações para as re-
lações de dominação, geralmente passando pelo Estado, embora também 
se aplique a relações pessoais em uma micro escala. Essa noção de tutela 
avança também sobre outros domínios aqui explorados como os estudos 
sobre povoamento, imigração e trabalho (seja assalariado, seja o trabalho 
de pequena propriedade familiar) (LOPES, p. 247). 

O debatedor segue seus comentários destacando que no domínio do 
trabalho por ele estudado é possível encontrar práticas que podem ser 
identifi cadas como tutelares sem a presença do Estado. Cita o caso das 
grandes fábricas e do modo como elas interferem na organização da vida 
familiar dos operários. Aponta ainda para os vínculos que unem o Esta-
do e os sindicatos nos quais o Senai, o Sesi e o Senac seriam pilares de 
práticas tutelares exercidas sem qualquer intervenção do Estado. Conclui 
argumentando que todos os temas tratados no seminário têm em comum 
o fato de que, de um modo ou de outro, descreverem temas e problemas de 
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interesse de segmentos na população brasileira, nas mais diversas esferas. 
Nesse sentido todos encontram abrigo no surgimento de um novo ramo do 
Direito no qual vem atuando o Ministério Público, em defesa dos direitos 
dessas populações mantidas sob a égide das mais variadas práticas tutela-
res seja por parte do Estado, seja por parte do setor privado. Segundo Leite 
Lopes, o mais importante é esse novo ramo do direito público que está 
sendo inventado a partir de lutas e situações concretas que fazem parte de 
um universo que vai além das reivindicações individuais, mostrando uma 
preocupação com a sustentabilidade da sociedade a longo prazo.

A ação do Estado e as práticas tutelares no universo da imigração apa-
recem em dois trabalhos. Giralda Seyferth analisa a progressiva mudança 
de signifi cados da categoria imigrante a partir da legislação e dos discursos 
sobre a política de imigração, enfocando principalmente, mas não exclusi-
vamente, o período de maior afl uência de estrangeiros no Brasil. Argumenta 
que a imigração sempre suscitou posicionamentos contraditórios, em qual-
quer época: considerada necessária e até mesmo instrumento de civilização 
na consolidação do Estado, pode ser convertida em problema ou perigo nos 
períodos de crise, ou produzir sentimentos de xenofobia quando referencia-
da à nação. Chama a atenção para o fato de que embora a legislação poucas 
vezes tenha estabelecido critérios raciais de exclusão, a eugenia sedimentou 
entre as elites a convicção de que, em prejuízo à formação nacional, a vinda 
de indesejáveis podia produzir tanto a miscigenação inadequada quanto 
minorias enquistadas. A categoria imigrante aparece no campo político no 
momento de consolidação do Estado brasileiro, na década de 1840. A pri-
meira imigração, a partir de 1818, procurava sobretudo colonos (o termo 
aparece então na legislação) para povoar e produzir e a maior parte veio 
da Alemanha e Suíça. A imagem do colono civilizador inicial, no entanto, 
foi sendo substituída pela de um colono indesejado, que demanda liberdade 
religiosa e política. A grande imigração, a partir de 1880 e se retraindo na 
década de 1930 – e majoritariamente latina – ocorre em um contexto de crí-
tica a difi culdade de assimilação das primeiras colônias e de fortalecimento 
do racismo (com o ideal do branqueamento recebendo agora o respaldo da 
ciência). Embora muitos imigrantes tenham vindo para as cidades, o inte-
resse na colonização do campo persistiu. Lembra ainda que os apátridas e 
os refugiados se constituíram como uma categoria importante desde pelo 
menos o fi m da Primeira Grande Guerra, e os imigrantes indesejáveis (por 
motivos econômicos, raciais ou políticos) eram algo a se evitar.

A legislação no Estado Novo se esmerou em esconder, sob a salvaguar-
da de critérios político-sociais, o racismo e o anticomunismo evidente nas 
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práticas de imigração. Na atual conjuntura de globalização a imigração 
qualifi cada não tem problemas; são os pobres que incomodam e é a eles 
que a categoria imigrante se aplica. A realidade atual do Brasil é diversa 
dos séculos XIX e XX, pois o País é o destino de imigrantes principalmen-
te latino-americanos, africanos e asiáticos, muitos dos quais em situação 
irregular perante a lei de estrangeiros.

Jair de Souza Ramos trata da imigração e colonização desenvolvidas 
pelos agentes do Serviço de Povoamento do Solo Nacional (SPSN), agência 
do Ministério de Agricultura Indústria e Comércio (MAIC) responsável 
pela implementação das políticas federais de imigração e colonização en-
tre 1907 e meados da década de 1920. O autor investe no que denomina 
uma versão mais ampla do conceito de tutela, capaz de permitir anali-
sar aspectos de dominação que tem por alvo populações que não estão 
submetidas à tutela jurídico-administrativa stricto sensu. As categorias 
empregadas pelos agentes do SPSN – indesejáveis, subsidiados, espontâ-
neos, mas também trabalhadores nacionais – procuravam criar condições 
operacionais para fi xar e hierarquizar populações no interior da realidade 
fl uída e complexa do Estado nacional. Chama a atenção para a política de 
atração de imigrantes europeus por parte do governo brasileiro como um 
caso particular, já que era uma política de imigração conduzida por um 
País de imigração que não gozava de uma posição dominante no quadro 
das relações internacionais. É da ambiguidade dessa situação que nascem 
as categorias “espontâneos” (imigrantes vindos pela própria conta e von-
tade) e “subsidiados” (atraídos pela oferta de passagens internacionais e 
da oferta de lotes de terra), posteriormente defi nidas em 1927, através de 
um decreto. A categoria dos “indesejáveis” (fi xada em decreto de 1928) 
fazia o contraponto, qualifi cando negativamente indivíduos e populações, 
a partir de uma série de critérios que iam da raça às convicções políticas 
dos imigrantes, passando por suas condições de saúde e de trabalho, e suas 
supostas características nacionais. No intento de atrair, conduzir e fi xar, 
mas também buscando construir a autoridade estatal frente a essas popu-
lações e aos agentes que lidavam com elas, uma série de técnicas e mecanis-
mos foram desenvolvidos (concessão de auxílios e favores; direcionamento 
dos deslocamentos de determinadas maneiras e em determinadas direções; 
construção de um ambiente moral a partir do qual o colono fosse levado 
a crer no prestígio e na capacidade dos funcionários; a função pedagógi-
ca atribuída aos “campos de demonstração” e “experiência,” concebidos 
como “fontes de ensinamentos” aos colonos e a constituição de cadeias de 
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autoridade através da apropriação das estruturas de auto-organização dos 
imigrantes e colonos, em especial de suas estruturas familiares).

Sérgio Carrara recupera sua pesquisa sobre o Manicômio Judiciário 
Heitor Carrilho (MJHC) para mostrar as conexões entre criminalidade 
e loucura através do estudo dos chamados “criminosos loucos” alvo de 
dois modelos de intervenção social: o modelo jurídico-punitivo e o mode-
lo psiquiátrico-terapêutico (o modelo jurídico-punitivo parecia englobar 
o modelo psiquiátrico-terapêutico). Coexistiam no Brasil dois códigos in-
compatíveis de compreensão da responsabilidade individual: um jurídico-
-racionalista (o sujeito é passível de ser responsabilizado por suas ações) e 
outro psicológico-determinista (o sujeito está refém de seus impulsos etc. e 
deve ser tutelado pois não é responsável por suas ações). Categorias como 
as de “degenerado” ou “criminoso nato”, e a noção biodeterminista que 
elas expressavam, colocavam uma série de problemas às formas social-
mente previstas para a contenção e repressão dos transgressores, deman-
dando essa nova estrutura institucional. Hoje, no momento em que tais 
categorias carecem de legitimidade, a adequação formal entre a estrutura 
do MJHC e as fi guras que ele se propunha a abrigar desapareceu, restan-
do semi-hospícios ou semiprisões, que recebem indivíduos considerados 
doentes mentais.

Martinho Braga Batista e Silva apresenta outra análise que também en-
volve as instituições da área da saúde mental, mas na atualidade. O texto 
analisa as “tecnologias psicossociais” acionadas no cotidiano dos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPs) mostrando em que medida o campo da 
saúde mental vem produzindo redes de suporte social. Os CAPs promo-
vem a reinserção social de portadores de transtorno mental, oferecendo 
diferentes recursos terapêuticos: além das consultas clássicas, visitas do-
miciliares, reuniões com a família, grupos, ofi cinas e acompanhamento 
terapêutico. São serviços abertos, e não fechados como o manicômio. O 
acesso cotidiano a um CAPs no Rio de Janeiro permitiu que – entre 2003 
e 2004 – fossem frequentadas reuniões de equipe, entrevistados profi s-
sionais, lidos prontuários etc. Descreve a trajetória clínico-institucional 
de dois usuários e conclui ter sido possível conhecer duas das tecnologias 
psicossociais em processo de construção no contexto da reforma psiqui-
átrica brasileira: a mediação de trocas sociais e a referência de usuários e 
familiares ao serviço. Essas tecnologias podem adquirir um teor tutelar, 
pois protegem e cuidam do usuário na mesma medida em que controlam 
e regulam a conduta de familiares e vizinhos com relação a eles. Conclui 
argumentando que a própria citação de um ato ou instância social em 
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prontuário do CAPs poderia estar contribuindo para a formação de redes 
de suporte social, na medida em que o registro dessas pessoas possibili-
taria ao serviço acioná-las em um momento no qual os profi ssionais não 
pudessem se fazer presentes na vida do usuário.

Analisando os procedimentos do Instituto Médico Legal (IML) do Rio 
de Janeiro, Letícia Carvalho de Mesquita Ferreira mostra como se dá a 
classifi cação e gestão dos cadáveres “não identifi cados” que são levados 
ao IML e enterrados como indigentes em valas comuns do Cemitério São 
Francisco Xavier, ao longo da década de 1950. Partindo de uma densa 
pesquisa de arquivo focada nos documentos produzidos acerca desses ca-
dáveres, o texto apresenta três casos de corpos classifi cados como “não 
identifi cados”, entre 1950 e 1955, na cidade do Rio de Janeiro. A análise 
destes casos revela que a classifi cação de cadáveres “não identifi cados” 
tanto expõe os limites do exercício de poderes estatais, quanto dá lugar 
para certa exibição de sua suposta potência e alcance ilimitados.

Outro conjunto de trabalhos enfoca as temática da menoridade. Adria-
na Vianna analisa os processos que tramitaram pela 1a Vara da Infância e 
da Juventude nos primeiros anos de implementação do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA) – dos processos de pedido de adoção ou guarda 
de menores em que ao menos um dos polos não é pai ou mãe biológico. 
Tipicamente trata-se de pessoas que “pegaram para criar” uma criança e 
querem “regularizar” a situação. O que a sentença que encerra um proces-
so de guarda desse tipo consagra é o resultado de um complexo esforço de 
delegação de autoridades e de responsabilidades, bem como do trabalho 
de ajuste entre as normas legais e as necessidades administrativas. A esco-
lha de um “responsável” é também a escolha por um conjunto de relações 
confi áveis do ponto de vista administrativo, que não retornem ao Estado 
exibindo seu fracasso enquanto gestor de “menoridades”. Uma tensão se 
apresenta então entre o texto do ECA – que nomeia crianças e adolescen-
tes como sujeitos de fala e de direitos – e a prática jurídico-administrativa 
da escolha de tutores que passem a responder por aquelas. A construção 
desses processos pode ser vista como uma experiência de “menorização 
dos menores”, de reafi rmação de sua condição de objetos. Decidir quem 
tem o “direito” à guarda é decidir sobre as melhores opções disponíveis 
para fi xá-las, escolhendo casas – unidades relacionais e unidades físicas 
de fi xação – e evitando a fantasmagoria dos menores desgarrados. Estar 
sob guarda é, dessa forma, estar também guardado, alocado e preso a um 
lugar e a um tutor. As principais redes para o encaminhamento da guarda 
ou adoção são a parentela (aqui tradições familiares tanto de circulação, 
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quanto de incorporação de crianças operam como fi ança simbólica da 
confi abilidade nesses postulantes), as relações patronais (aqui a fl uidez 
de fronteiras entre trabalho e unidade doméstica, o que torna também 
o problema do trabalho dos menores de difícil acesso) e a oferta institu-
cional. Trata-se, portanto, de uma ação tutelar – à diferença do complexo 
tutelar de Donzelot – na qual: 1) o “público” (a administração) e o “pri-
vado” (as unidades domésticas) são complementares; 2) as diferenças são 
toleradas porque são sempre passíveis de serem inseridas em posições con-
tinuamente subordinadas. O sentido tutelar central de tais ações estaria 
na composição interdependente entre o poder do tutor e a incapacidade do 
tutelado, como materializado por Paine na fi gura da governanta.

Em texto dialogando com os trabalhos desenvolvidos no Brasil, Maria 
Gabriela Lugones identifi ca os usos da categoria tutela na literatura aca-
dêmica argentina produzida nas últimas décadas em relação à “menorida-
de”, bem como demonstrar a persistência das práticas associadas àquela 
categoria – a partir da observação participante e da análise de processos 
administrativo-judiciais de Menores Prevencionais em uma Assessoria de 
Menores de Córdoba – nos atuais modos de gestão estatal de menoridades, 
para além das reformas legais e da ambiguidade da norma jurídica. Na 
literatura argentina referente a menores, a tutela se delineia por oposição 
à doutrina da Proteção Integral e, em um plano mais restrito, “tutelar” 
adquire forma em contraposição a “penal”. Estabelecida pelo Código Ci-
vil de 1918 e presente na lei cordovesa chamada de Proteção Judicial da 
Criança e do Adolescente, a tutela foi especifi cada na Lei no 10.903, de 
1919 – conhecida como do Patronato de Menores – e alterada pela Lei 
Nacional no 26.061, de 2005. A ambiguidade dessa estrutura normativa 
permite, entre outras coisas, que através de “medidas provisórias” os Jui-
zados Prevencionais de Menores possam dispor da criança ou do adoles-
cente, enquanto se pratica a “investigação”, logo depois de cumpridos os 
requisitos de informações e perícias. A tutela se instrumentaliza não só em 
função da norma, mas também através das atuações das administrações 
(não só) judiciais de “menores” e das implicações de tais gestões.

Em seus comentários e partir de sua própria pesquisa, John Comerford 
estabeleceu uma interessante analogia entre a temática do sindicalismo 
rural e a tutela, dialogando com os trabalhos de Adriana Vianna, Maria 
Lugones e Martinho Silva. Quanto ao primeiro ponto, lembra que as agên-
cias voltadas para os trabalhadores rurais, inclusive os sindicatos, acionam 
em algumas circunstâncias práticas e representações tutelares. A represen-
tação política, a “luta”, a “mobilização” ou a “prestação de serviços” são 
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concebidas ao mesmo tempo como formas de ajuda, proteção e cuidado 
a uma população que não é, portanto, plenamente autônoma. Quanto ao 
segundo ponto lembra a importância da família para os quatro trabalhos, 
creditando tal aproximação ao fato de que todos tematizam a relação de 
interdependência entre forma institucional, fi gurações morais e formas de 
exercício do poder. Família e Estado se atravessam mutuamente; o Estado 
se constitui cotidianamente acionando a família e a família se constitui co-
tidianamente acionando o Estado. A tutela enquanto poder exercido pelo 
Estado passaria pela mediação de uma linguagem moral, de um recorte 
moral. Com isso, a administração tem na linguagem da família, da fami-
liarização e da desfamiliarização, uma mediação central (sempre se procu-
ra “fazer o bem”, mas o “mal” está também sempre presente, na medida 
em que existe a possibilidade de traição, de desrespeito, de provocação, de 
desordem). Sustenta que a tutela pode ser lida a partir de dois registros ou 
chaves analíticas – jurídico-administrativa (normas, prescrições, adequa-
ção à forma institucional etc.) e moral (a responsabilidade sobre a pessoa, 
a proteção, o cuidado, a formação do caráter, o respeito, o dever, a hon-
ra) – para afi rmar que os trabalhos de Vianna, Lugones e Silva separam 
esses registros de forma a compreendê-los analiticamente, sem perder de 
vista que aquela funciona efetivamente misturando os dois. A família, a 
vizinhança, a amizade, os parentes, não implicam só a produção de um 
espaço de ordem (também implicam isso), mas também necessariamente 
de dramática desordem. Tudo se passa como se ao procurar promover a 
cidadanização através de parcerias o Estado, encontre, ao fi m, uma com-
plexifi cação e reconfi guração das redes familiares, uma multiplicação de 
formas de autoridade a partir dessas redes de família, de parentes, de vizi-
nhança, que de alguma maneira se apropriam dessa intenção, que inespe-
radamente parecem por vezes reforçar o exercício de poderes concebidos 
como de ordem moral.

Estes textos nos permitem descortinar o amplo universo de investi-
gação que se abre tomando a tutela como fi o condutor. Tanto no tocante 
aos povos indígenas quanto a outros setores da vida social no Brasil, os 
exercícios tutelares poderiam ainda muito explorados analiticamente, sus-
citando matéria para a refl exão teórica e a melhor exploração de universos 
empíricos.
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Fronteiras da liberdade. Tutela indígena no 
Diretório Pombalino e na Carta Régia de 17981

Patrícia Melo Sampaio

Belém, capital do Estado do Grão-Pará e Rio Negro. O ano, 1779. Ama-
nheceu o dia 4 de fevereiro. Era o dia em que a índia Josefa Martinha ia 
dar entrada em seu pedido de liberdade à rainha D. Maria I. É possível que 
no dia anterior Josefa tenha rezado a São Brás para livrá-la da dor que lhe 
apertava o peito por conta da intensa perseguição que lhe movia o capitão 
Hilário de Moraes Bittencourt, colocando em risco sua liberdade e a de 
seus fi lhos. A petição à rainha era seu recurso mais extremo na longa dis-
puta que a ligava ao capitão. A história de Josefa, que então chegava à Jus-
tiça, havia começado muito tempo atrás quando ela ainda era jovem. Vivia 
Josefa com seu marido João quando foram cedidos ao capitão Hilário de 
Moraes Bittencourt, rico senhor de engenho. Para seu infortúnio, morreu-
-lhe o marido e ela fi cou só, com dois fi lhos, no engenho do capitão. Os 
problemas começaram quando Josefa tentou fazer de um dos fi lhos apren-
diz de carpinteiro para sustentá-la na velhice. O capitão Bittencourt foi 
contra tais propósitos. Josefa não se rendeu e buscou amparo à sombra do 
governador do Estado. Seus esforços foram em vão. A fúria de Bittencourt 
cresceu tornando a convivência impossível. Parecia não haver alternativa e 
Josefa fugiu da propriedade localizada no rio Acará, levando os fi lhos. A 
reação do capitão não demorou e ele os fez caçar com escoltas de escravos. 
Envelhecida, escondida nos matos, doente e cansada, Josefa recorreu à pie-
dade da rainha para que, com base na Lei de Liberdade de 06 de junho de 

1 Uma versão preliminar deste texto foi publicada em 2005: “Entre a tutela e a liberdade dos 
índios: relendo a Carta Régia de 1798” foi publicada em COELHO, M. et al. (Org.). Meandros 
da História: trabalho e poder no Pará e Maranhão, séculos XVIII e XIX. Belém: UNAMAZ. 
p. 68-84; em 2012 foi publicada outra versão: “Fronteras de la libertad: Tutela indigena en el 
Diretorio Pombalino e en la Carta Régia de 1798”. Boletin Americanista, v. 64, p. 13-24, 2012.
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1755, lhe fosse concedida a liberdade, extensiva a seus fi lhos e familiares, 
para que “Hilário Bittencourt os não embaraçasse mais”.2

O drama de Josefa Martinha e sua família não era incomum e mui-
tos índios e índias que viviam na imensa colônia portuguesa na América 
foram obrigados a conviver, por gerações, com a escravidão e com outras 
formas de restrição ao uso de suas liberdades. O esforço de Josefa, ao re-
querer sua liberdade à rainha, nos ajuda a entender parte da complexidade 
desse processo longevo que marcou a história do Brasil.

A presença sistemática das populações nativas colocou questões novas 
ao universo jurídico português, demandando a elaboração de uma legisla-
ção específi ca para essas populações a fi m de defi nir os lugares que os po-
vos indígenas deveriam ocupar no novo mundo que se pretendia construir 
na colônia. Um tema crucial era a questão das liberdades. A mão de obra 
indígena era fundamental para a vida da colônia, e sua escravização, uma 
prática constante. Entretanto, ela não era considerada um objetivo, mas 
uma “espécie de contingência indesejada”. De acordo com os especialistas, 
uma análise do extenso repertório legal produzido ao longo dos séculos 
de colonização indica que a liberdade dos índios foi, na verdade, a base de 
toda a legislação indigenista colonial (PERRONE-MOISÉS, 2000: 148).

De todas as regiões que compunham a imensa e diversa colônia brasi-
leira, a “Amazônia Portuguesa” foi a que utilizou por mais tempo a escra-
vidão dos índios e, mesmo depois do fi m legal da escravidão indígena em 
1755, continuou empregando o trabalho compulsório dos índios em muito 
maior escala que o dos escravos africanos. Levando em consideração as 
dimensões estratégicas do uso da mão de obra indígena na região e o fato 
de que, ao falar de “Amazônia Portuguesa” e “Estado do Brasil”, estamos 
falando de áreas coloniais diversas, é importante acompanhar as especifi -
cidades da legislação colonial, tendo esses elementos como indicadores na 
análise.3

2 Petição da índia Josefa Martinha, de 04 de fevereiro de 1779, para a rainha [D. Maria I], 
solicitando que lhe mande passar provisão para que possa servir onde mais lhe convier, como 
consta da lei de liberdade dos índios. Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), ACL, CU13, 
Cx. 82, doc. 6.716.

3 A expressão “Amazônia Portuguesa” designa, grosso modo, as áreas pertinentes a Estados 
distintos do Estado do Brasil na América Portuguesa. Durante quase 200 anos os territórios 
amazônicos possuíram administração separada do Estado do Brasil. O Estado do Maranhão 
foi criado em 1621, extinto em 1652 e reconstituído em 1654, sendo São Luís sua capital. 
No reinado de d. José I (1750-1777), a distinção se manteve com alterações territoriais: em 
1751, extinguiu-se o Estado do Maranhão e Grão-Pará e, em seu lugar, foi instalado o Estado 
do Grão-Pará e Maranhão, sediado em Belém. Em 1772, outra intervenção reordenou essas 
unidades, criando o Estado do Maranhão e Piauí e o Estado do Grão-Pará e Rio Negro, 
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É importante destacar, à partida, que este texto mantém um diálogo 
estreito com a produção historiográfi ca mais recente relativa à história 
colonial no Brasil, aquela que reconhece o alcance do componente inter-
nacional na compreensão da dinâmica imperial portuguesa e, ao mesmo 
tempo, redimensiona o uso de conceitos clássicos. Desse modo, esta a nova 
historiografi a produzida no Brasil colocou em xeque a rigidez de noções 
que insistiam em analisar as relações colônia-metrópole tendo em vista 
um dualismo cristalizado e infl exível. Usando o conceito de “autoridades 
negociadas”, esses estudos refl etem as dinâmicas coloniais a partir da per-
cepção de um jogo permanente, no qual as relações entre metrópole e co-
lônia são formuladas e reformuladas, abrindo-se um espaço possível para 
a negociação entre os diferentes agentes coloniais. É dentro desse campo 
diferenciado que se torna possível reavaliar o papel desempenhado pelas 
instituições metropolitanas instaladas nas colônias, o que também inclui, 
como não poderia deixar de ser, a questão da formulação e da aplicação 
das leis (FRAGOSO; BICALHO; GOUVÊA, 2001).

Dentro desse quadro mais amplo de referências, este texto se propõe a 
acompanhar a (re)defi nição e a aplicação de uma importante fi gura jurídi-
ca presente na legislação indigenista a partir da segunda metade do século 
XVIII e que afetou, de modo decisivo, a vida das populações nativas no 
Brasil: a tutela.

Da natureza da tutela

A fi gura jurídica da tutela, oriunda do Direito Romano, foi regulada pelas 
Ordenações Filipinas (1603), legislação compilada durante a União Ibéri-
ca que serviu de base jurídica ao mundo colonial e imperial brasileiro, e 
também pela “legislação extravagante” que se lhe seguiu até a substituição 
defi nitiva das Ordenações (LARA, 1999: 36-40). Defi nida no Título 102 
do Livro IV, originalmente a tutela estava associada exclusivamente aos 
órfãos e, desse modo, constituía-se no “encargo de administrar a pessoa e 
os bens de um menor, imposto pela lei ou pela vontade dos homens”. No 
mundo colonial brasileiro, a tutela foi arbitrada e acompanhada pelo Juízo 
dos Órfãos, instância judicial longeva que, em 1731, foi implantada em 
nível municipal na América Portuguesa (SALGADO, 1985: 262-263). Suas 
funções incluíam o zelo pelos órfãos e seus bens, cabendo-lhe também a 

este último sediado em Belém e ainda subordinado a Lisboa. Esse quadro administrativo 
permaneceu até meados do século XIX (SAMPAIO, 2003:123-124).
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jurisdição de todas as ações cíveis relacionadas aos órfãos até sua defi nitiva 
emancipação.4

Analisando esses textos legais, verifi camos que até aqui não existiam 
dispositivos que conectassem as tarefas do Juizado de Órfãos aos destinos 
das populações indígenas na América Portuguesa. Assim sendo, a pergun-
ta se impõe: quando os índios passam à jurisdição do Juízo de Órfãos? As 
evidências disponíveis ainda apontam para a segunda metade do século 
XVIII como o momento em que essa passagem se opera no cenário jurídi-
co, tal como já afi rmaram, em texto pioneiro, Manuela Carneiro da Cunha 
e Nádia Farage (CUNHA; FARAGE, 1987: 104). Certo é que a resposta 
não é simples e sequer defi nitiva, porque ainda existe muito trabalho a ser 
feito para que se possa compreender, de modo adequado, o funcionamento 
das justiças no mundo colonial brasileiro que, como já vimos, é bem menos 
homogêneo do que pode parecer aos nossos olhos contemporâneos.

Cunha e Farage partem da análise da legislação indigenista produzida 
a partir de 1755 para acompanhar a questão das liberdades dos índios, 
estabelecendo um corte (ou infl exão) em relação ao período missionário 
que lhe é imediatamente antecedente. Assim, a distinção mais signifi cativa 
é o processo de secularização das ações indigenistas. A legislação anali-
sada foi arranjada no quadro-resumo organizado cronologicamente, que 
apresentamos a seguir:

Quadro 1.1. Resumo cronológico da legislação analisada

Legislação Descrição

Alvará de 04/04/1755 Regula os casamentos mistos

Lei de 06/06/1755 (tornada 
pública em 28.05.1757)

Lei de Liberdade

Alvará, 07/06/1755 Fim da jurisdição religiosa

Diretório, 03/05/1757 Diretório dos Índios

Bando, 28/05/1757 Coloca os índios livres sob a jurisdição do Juízo de Órfãos

Alvará, 08/05/1758 Estende ao Brasil as disposições de 06 e 07 de junho de 1755

Alvará, 17/08/1758 Confi rma o Diretório e o estende às povoações do Brasil

4 Existe uma discussão entre especialistas quanto ao momento preciso da implantação do 
Juízo de Órfãos na América Portuguesa. Cândido Mendes de Almeida assegura que o cargo 
só foi criado pelo Alvará de 02.05.1731. O livro Fiscais e meirinhos (SALGADO, 1985) 
chama-nos a atenção para sua existência desde 1694. Além disso, importantes estudos, em 
especial para o Rio de Janeiro seiscentista, apontam não apenas a existência do cargo, mas 
a sua importância crucial, na medida em que era controlado por membros da elite senhorial 
e se constituía em uma das mais signifi cativas fontes de fi nanciamento no mundo colonial. 
Ver Fragoso (1992).
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Legislação Descrição

Carta Régia, 12/05/1798
Extingue o Diretório e cria Corpos de Milícias Índias (Índios 
da República)

Fonte: Compilação de dados pela autora.

As autoras chamam a atenção para o fato de que a preocupação da Co-
roa com o uso das liberdades pelos índios já aparecia nas correspondências 
entre Sebastião José de Carvalho e Mello e Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado em 1755, antes mesmo da promulgação da “Lei de Liberdade”. 
A entrega a vícios já conhecidos e reprováveis, como a ociosidade e a va-
diagem eram entendidos como mau uso das liberdades. Para esses casos, 
Carvalho e Mello recomendava a aplicação de medidas que já existiam 
no reino: a restrição à mobilidade entre vilas e povoações e o envio dos 
“incorrigíveis” às casas de correição ou ao trabalho compulsório nas obras 
públicas (CUNHA; FARAGE, 1987: 106-107).

A passagem dos índios à jurisdição do Juízo dos Órfãos só tomou cor-
po quando, na tarde do mesmo dia em que havia feito publicar a “Lei de 
Liberdade”, isto é, em 28 de maio de 1757, o governador do Grão-Pará e 
Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, também divulgou um 
bando que regulava os novos destinos dos trabalhadores índios de diferen-
tes ofícios e, mais que isso, estabelecia que

[...] a estas gentes que não têm conhecimento do bem que se segue ao 
trabalho, se devem reputar dementes e, por isso, os pus na administração 
do Juiz dos Órfãos e mandei observar com eles absolutamente aquele Re-
gimento (MENDONÇA, 1963: 1-132).

Cunha e Farage destacam dois elementos: em primeiro lugar, a “recusa 
ao trabalho” qualifi cada como “demência” e, como tal, enquadrada no 
formato da jurisdição do Juízo dos Órfãos; em segundo, o fato de que se 
tratava de uma “solução temporária para normalizar um período de tran-
sição”, restringindo-se claramente aos índios já residentes nas povoações 
coloniais (CUNHA; FARAGE, 1987: 108). A partir deste ponto do texto, 
as autoras passam a analisar o estatuto tutelar imposto pelo Diretório dos 
Índios às populações recém-aldeadas nas vilas coloniais, diferenciando-o 
da tutela já regulada sobre as populações residentes, mas curiosamente 
não se debruçam sobre essa legislação de modo mais detido. Acreditamos 
ser possível analisar o Diretório (e sua tutela) de modo mais aprofundado. 
Antes de passar ao que se pretende como uma refl exão mais vertical sobre 
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o Diretório, é oportuno considerar, antes de mais nada, a natureza das 
liberdades setecentistas.

Quando se juntam as duas espadas: as liberdades dos índios

Conhecida pela historiografi a como uma das “grandes leis de liberdade”, 
a lei aprovada em 06 de junho de 1755 é a base da petição da índia Josefa 
Martinha. Esta lei só foi tornada pública em 28 de maio de 1757, pouco 
menos de dois anos depois de sua aprovação. Tal como aparecem na his-
toriografi a, as razões apresentadas para tal demora podem ser tratadas 
em momento posterior. Por ora, é importante registrar que, do ponto de 
vista jurídico, a “Lei de Liberdade” recuperava um conjunto de outras leis 
e alvarás do século XVII, que podem ser assim discriminados em função 
de seus temas:5 

1) Em relação à liberdade: Lei de 10 de setembro de 1611 (§ 9); Alvará de 
10 de novembro de 1647; e Lei de 1o de abril de 1680. Todas estas leis 
reportavam-se a um único elemento, isto é, declaravam, sob diferentes 
condições, a integral liberdade dos índios, independente das circuns-
tâncias em que seu cativeiro houvesse se processado. Derrogadas esta-
vam as garantias para o cativeiro decorrente das guerras, dos resgates, 
das repartições e das administrações e de quaisquer outras modalida-
des que permitiam tornar um sujeito escravo de outrem. A exceção era 
apenas para aqueles índios nascidos de “pretas escravas”, que deveriam 
se conservar sob o domínio de seus senhores.

2) Em relação ao pleno domínio dos bens: §40 do Alvará de 1o de abril 
de 1680. A “Lei de Liberdade” renovava as disposições de 1680 que 
asseguravam aos índios o domínio de suas fazendas e que, assentados 
nas vilas, lhes garantissem lugares adequados para agricultura sem que 
fossem instados a mudar-se sem sua aquiescência. Estavam dispensa-
dos do pagamento de foro ou tributo sobre essas terras porque eram os 
índios “primários, e naturais senhores delas”.

3) Em relação ao pagamento de jornais: Alvará de 12 de novembro de 
1647; Alvará de 29 de setembro de 1648; Alvará de 12 de julho de 
1656. Trata-se, nesse ponto, de uma atualização das modalidades de 
pagamento dos jornais e também da derrogação de um conjunto de 
taxas estabelecidas pelos dois últimos alvarás.

5 O texto da “Lei de Liberdade” utilizado está em: MOREIRA NETO, 1988: 152-163.



Tutela 37

Embora ancorada em longeva tradição, a lei também trouxe novos pro-
cedimentos, como já era esperado, no âmbito das disposições adminis-
trativas agenciadas pela política pombalina. De início, podemos destacar, 
acompanhando as considerações de Ângela Domingues (2000: 38-39), a 
equiparação (na ausência de melhor termo) dos índios aos vassalos do Im-
pério, assim expressa: 

[...] fi carão incorporados os referidos Índios, sem distinção, ou exceção 
alguma, para gozarem de todas as honras, privilégios e liberdades, de que 
os meus Vassalos gozam atualmente conforme suas respectivas gradações 
e cabedais. 

A autora chama a nossa atenção para o fato de que a criação desse 
homem livre e desse vassalo era de tal interesse que a administração pom-
balina fez publicar mais duas leis para sua consecução, considerando-as 
como parte do mesmo projeto: o Alvará de 04 de abril de 1755 (incentivo 
aos casamentos mistos) e o de 07 de junho de 1755 (retirada da jurisdição 
temporal das missões sobre os índios).

Independentemente de considerá-las articuladas (ou não), é importante 
registrar que as leis foram divulgadas em momentos diferentes. Os alvarás 
dos casamentos e da retirada do poder temporal das missões acompanha-
ram uma carta de 04 de agosto de 1755, na qual constava uma recomen-
dação ao governador para que defi nisse, ao seu arbítrio, a conveniência e 
a oportunidade de sua divulgação. Tal condição só se confi gurou poste-
riormente: em 05 de fevereiro de 1757 foi divulgada a de 07 de junho, que 
retirava o poder das missões e, como já se disse, apenas em 28 de maio foi 
publicizada a “Lei de Liberdade” (COUTO, 1995: 63).

Na verdade, o compasso para a divulgação das “interessantíssimas 
leis” foi anunciado por Mendonça Furtado em correspondência datada de 
12 de novembro de 1755. Nesta carta, Furtado sugeria que a publicação 
da “Lei de Liberdade” fosse seguida da divulgação do Breve Papal (1741) 
que condenava a escravidão dos índios e ameaçava os recalcitrantes com a 
pena de excomunhão. Assim, dizia Furtado, “ajudando-se as duas espadas, 
fi ca inteiramente o negócio seguro [...]”, (carta publicada por MENDON-
ÇA, 1963: 823). Contudo, é importante sublinhar que a imagem poderosa 
das espadas estava relacionada ao impacto da lei sobre os proprietários e 
os missionários; a expectativa criada pela ação conjunta das “espadas” 
do temporal e do espiritual era esvaziar as resistências dos proprietários 
de escravos indígenas e também dos missionários. Segundo Furtado, os 
missionários se aproveitavam do clima de instabilidade para mobilizar os 
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moradores contra a Coroa, usando a liberdade dos índios como mote para 
suas preleções (MENDONÇA, 1963: 821).

Quando se tratava, porém, de seu olhar sobre os índios, a questão era 
bem diversa: Furtado deixava clara sua posição em relação à sua incapaci-
dade para compreender os benefícios da liberdade:

Porque tenho por infalível que estes índios como são, não só bárbaros 
e rústicos, mas, além de preguiçosos, não amam conveniência alguma 
a que hajam de chegar por trabalho, logo que se capacitarem que estão 
em plena liberdade e que os não podem obrigar a residir nas fazendas em 
que se acham, no mesmo instante me persuado a que desamparem abso-
lutamente aos lavradores e se metam pelos mocambos, deixando tudo em 
confusão e desordem porque eles não admitem por ora meio termo, e é 
necessário que os obriguem para se conservarem em ordem (MENDON-
ÇA, 1963: 824).

Embora preocupado com a gravidade da situação que vislumbrava, 
Furtado reconheceu tratar-se de uma situação provisória; com o tempo, 
eles aprenderiam:

[...] serão necessários uns poucos anos para irem tendo algum conheci-
mento de seus interesses, por cuja razão me ocorria que entre a absoluta 
liberdade e o estado de vileza e escravidão em que se acham, me parecia 
conveniente houvesse algum tempo [...]. 

No curso desse tempo de “aprendizado” a que Furtado se referia, os 
índios deveriam ser obrigados a permanecer nos seus respectivos locais de 
trabalho, embora os antigos proprietários passassem a ser obrigados a re-
munerá-los pelos serviços (MENDONÇA, 1963: 823-824). Esses elemen-
tos nos ajudam a desenhar as fronteiras da liberdade que seria assegurada 
aos índios a partir de 1757 e algumas de suas nuances.

Outro elemento importante relativo à “Lei de Liberdade” reside no 
reconhecimento da capacidade de autogoverno dos índios. As condições 
de seu efetivo exercício seriam explicitadas no Alvará de 07 de junho, que 
assegurava caber às lideranças indígenas reconhecidas pela Coroa (chama-
dos “Principais”) a administração das respectivas aldeias e, ainda, a pre-
ferência assegurada aos índios na ocupação de cargos da “república” nas 
vilas. Tais condições garantiam, por fi m, o acesso à justiça régia através 
dos governadores, “como o fazem os demais vassalos”. Do mesmo modo 
que os trabalhadores indígenas, os “Principais” também iriam, progressi-
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vamente, “tomando maior conhecimento das matérias do governo civil”. 
Nos primeiros anos, relativiza Furtado, talvez “ainda haja alguma desor-
dem”, porém, “com o trato do tempo, havendo cuidado [...] se porão mais 
em sossego (MENDONÇA, 1963: 824).

Em nenhum momento a fi gura jurídica da tutela, é mencionada na “Lei 
de Liberdade”. Ao contrário, todo o texto aponta para a liberdade sem 
intermediários, abrindo-se mesmo a possibilidade de apelar por meio dela 
à Junta das Missões para todos, excetuados os fi lhos de escravas africa-
nas, fossem “reputados por índios ou que tais parecessem, para que todos 
sejam havidos livres sem a dependência de mais prova [...]”. Dito correta-
mente, a tutela só foi explicitada quando da publicação do Diretório dos 
Índios em 03 de maio de 1757.

Do Diretório e da tutela

“O Diretório (“que se deve observar nas Povoaçoens dos Indios do Pará, 
e Maranhão em quanto Sua Magestade naõ mandar o contrario”)”6 é um 
dos mais importantes instrumentos da legislação indigenista colonial por-
que, como bem sublinhou Mauro Coelho (2006), ele regula uma infl exão 
naquela política, a saber, a eliminação da possibilidade de escravização 
das populações indígenas por meios legais. O Diretório é, ainda, portador 
de uma dimensão que impressiona porque nunca antes se havia produzido 
uma legislação com a pretensão de implementar uma transformação tão 
radical na vida das populações nativas. Do ponto de vista formal, é com-
posto por 95 artigos que regulamentaram a liberdade concedida aos índios 
em 1755 e organizaram a vida nas povoações localizadas na “Amazônia 
Portuguesa”, entre 1757 e 1798.

Interpretações renovadas do Diretório o retomam na condição de uma 
“lei colonial” e não exclusivamente como uma “lei pombalina”, isto é, 
procuram analisar sua emergência deslocando o foco para o outro lado 
do Atlântico, concentrando-se nas ações e nas intervenções dos múltiplos 
agentes presentes no mundo colonial amazônico. Os resultados são signi-
fi cativos. Como diz Coelho, isto permitiu que

“a prática da lei fosse percebida como correspondente à dinâmica das for-
ças sociais envolvidas em sua formulação” e, mais do que isso, permitiu-
-lhe redimensionar a questão do protagonismo dos índios nesse processo 
(COELHO, 2006: 288).

6 O trecho citado preserva  a grafi a original do século XVIII.
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Ao analisar a liberdade no âmbito do Diretório, a historiografi a cos-
tuma atribuir-lhe, com frequência, um caráter retrógrado e conservador, 
aquém da novidade “liberal” em que se constituía a “Lei de Liberdade”. 
Como se trata de um debate extenso e com muitos desdobramentos, adian-
to que este capítulo, por suas dimensões, não se propõe a recuperá-lo in-
teiramente e, nessas condições, remeto o leitor interessado à bibliografi a 
especializada. Domingues (2000: 42) fala em “inúmeras contradições” ou 
“imensos ajustamentos” que se processaram especialmente em nível legis-
lativo. Na mesma direção, Oscar Beozzo (1983: 60) acredita aplicar-se à 
análise da legislação pombalina o “mesmo movimento de avanço e recuo” 
que caracterizava toda a legislação anterior, isto é, mais uma vez a Co-
roa retrocedia em relação à concessão da liberdade plena aos índios. John 
Hemming (1995) e Mauro Coelho (2006) consideram que a manutenção 
da tutela, sob o Diretório, constitui-se em uma “subversão” à “Lei de Li-
berdade”. Uma outra leitura é feita por Cunha e Farage: não há “contradi-
ção” ou mesmo “recuo” nesse conjunto legal; ao contrário, acreditam que 
ele expressa os limites da liberdade dos índios e, no limite, sinaliza o lugar 
do índio no mundo colonial (1987: 103-117).

Para os fi ns do argumento deste texto, recuperar o Diretório nesta 
perspectiva introduz uma preocupação importante, que é o exercício das 
prerrogativas da liberdade mediado pela ação dos diretores. Na ótica da 
administração colonial, o Diretório pode ser analisado como um instru-
mento tutelar necessário de transição para a liberdade, considerando o 
estado incipiente da civilização dos índios recém-aldeados. Esta posição já 
foi devidamente analisada pela historiografi a especializada, embora com 
desdobramentos diversos, em especial em relação às maneiras de encarar 
os destinos das populações indígenas que viveram sob o Diretório.

Por ora, interessa-nos pontuar duas questões quanto à tutela indicadas 
no texto da lei. A primeira diz respeito à sua transitoriedade: em algum 
momento, a tutela deveria terminar; a segunda, aos seus limites: a tutela 
dos diretores possuía uma jurisdição determinada. De acordo com o §2o 
do Diretório, ela era diretiva e nunca coativa, isto é, os índios das vilas 
e das povoações deveriam ser governados, em primeiro lugar, pelos seus 
juízes, vereadores e demais ofi ciais da “República”.

A liberdade tutelada instituída pelo Diretório deve ser compreendida 
também a partir da perspectiva que atribui aos índios um determinado 
“ponto de civilização” a ser alcançado. Com isso, embora acompanhando 
a leitura de Coelho quanto a seu caráter “colonial”, acreditamos que esta 
legislação setecentista retomou mais uma vez orientações jurídicas que lhe 
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eram antecedentes, em especial a doutrina de Juan Solórzano, um infl uente 
tratadista espanhol, autor de De Indiarum Iure (1625-1639) e de Politica 
Indiana (1647). Solórzano considerava os índios miserabiles personae, ca-
tegoria que incluía viúvas, órfãos e “outras pessoas similares que reque-
riam proteção especial debaixo das leis”, como cegos, mutilados, anciãos 
e pobres em geral. Esta peculiaridade garantiu, do ponto de vista jurídico, 
a distinção dos índios – “pessoas miseráveis” – do conjunto da massa de 
escravos, sujeitos a regras e a leis diferenciadas no âmbito da legislação 
espanhola. Susan Scafi di registra que a categoria “pessoas miseráveis” é 
de origem canônica e foi uma das primeiras tentativas no sentido de defi -
nir o estatuto legal dos índios, ajustando-o também aos princípios do ius 
commune. Daí derivaria a necessidade de proteção da Igreja em relação 
a esses “miseráveis”, indo ao encontro das recomendações do Evangelho 
(SCAFIDI, 2002: 192-194). Importante registrar que tratadistas como So-
lórzano exerceram infl uência duradoura nas discussões (e nas soluções) 
encaminhadas pelos portugueses para lidar com as populações presentes 
em seus territórios coloniais. Furtado era um seu leitor assíduo, e dife-
rentes autores reconheceram a presença de seu pensamento nas decisões 
administrativas do governador do Grão-Pará (DOMINGUES, 2000: 43; 
ALMEIDA, 1997: 159).

Para além dessas questões, é preciso recuperar um ponto que Nádia 
Farage considerou fundamental para contextualizar a emergência do Di-
retório: aquele que diz respeito ao controle da população indígena após a 
formalização de sua liberdade (FARAGE, 1991: 44-48). Desde o início da 
gestão de Mendonça Furtado à frente do governo do Grão-Pará, já estava 
claro para o governador que o tema da liberdade era não apenas “abrasa-
dor”, para usar o adjetivo de João Francisco Lisboa, mas explosivo. Como 
já se vislumbrou, não eram pequenos os temores de Mendonça Furtado 
quanto às reações dos missionários, dos moradores e, até mesmo, seus 
receios de rebelião das suas tropas quando se divulgassem as leis de liber-
dade e de retirada do poder temporal das missões. Como afi rmam Cunha 
e Farage (1987: 107), “do ponto de vista do governo colonial, a liberdade 
dos índios e a delegação lato sensu do governo temporal das aldeias aos 
chefes indígenas eram inexequíveis naquele momento”.

Antes mesmo que se instaurasse a tutela dos diretores (sempre diretiva 
e nunca coativa), a Coroa – no esforço de minimizar as possíveis fugas dos 
índios em decorrência da publicação de suas liberdades – colocou-os sob 
a tutela dos juízes de órfãos, como já vimos, com a fi nalidade de coibir a 
ociosidade e a vadiagem no âmbito dos núcleos urbanos. Como bem subli-
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nharam Cunha e Farage, aqui o estatuto da orfandade – e a consequente 
tutela – eram decorrência de uma recusa ao trabalho e, por esta razão, 
estavam fora do alcance dessa medida os índios que já viviam sobre si.

Antes de concluir este ponto, é preciso ainda uma palavra sobre a natu-
reza da tutela exercida pelos diretores sobre as populações indígenas, que 
frequentemente é pouco analisada na historiografi a. Trata-se do fato de 
que o regime tutelar que se exerceu a partir de 1757 era dirigido “às povoa-
ções” e não diretamente “aos indivíduos”. Os habitantes das vilas estavam 
sob a jurisdição de um determinado diretor porque eram moradores delas, 
e não como sujeitos tratados de modo individualizado. Tal estatuto se evi-
dencia quando os índios se ausentam de uma determinada povoação e se 
agregam a outra. Nesse caso, passam a uma nova jurisdição e, por conse-
guinte, para a tutela de um novo diretor, responsável por aquela povoação.

Do que fi cou dito até aqui, é importante reafi rmar que a liberdade com 
a qual estamos lidando deve ser tratada no plural. Suas dimensões são bem 
mais complexas e, de resto, menos evidentes ao nosso olhar contemporâ-
neo e possivelmente infl uenciado pela ideia liberal de liberdade. Ainda que 
pareça ter sido este o entendimento de boa parte da historiografi a, por 
princípio jurídico, a liberdade não era “integral”. Fica claro, mesmo que 
de forma incipiente, que a liberdade concedida aos índios era inseparável 
da adoção de um tipo de regime tutelar que assegurasse seu exercício. 
Isso não pode, como já se afi rmou, ser visto como “contradição”. Estamos 
tratando aqui de uma determinada percepção da liberdade e de seus signi-
fi cados, que não são unívocos e menos ainda imunes ao tempo.

Tutela e liberdades na Carta de 1798

Neste [Diretório] encontro um grande esquecimento, qual é o de não por 
termo nem à Civilização dos Índios, nem à tutela, é que parece que ou não 
os supôs suscetíveis de jamais lhes ser dispensada, ou que o Estado se não 
poderia manter-se não conservando-os nesta espécie de servidão.

FRANCISCO DE SOUZA COUTINHO, 1797

Bem menos conhecida e estudada que o Diretório dos Índios, a Carta 
Régia de 12 de maio de 1798 foi uma legislação que também nasceu estrei-
tamente vinculada às experiências coloniais da Amazônia. O responsável 
por sua concepção, o governador do Grão-Pará e Rio Negro, Francisco de 
Souza Coutinho, fundou seu texto em uma série de observações sobre o 
cotidiano do Diretório, as demandas de índios, moradores e outros agentes 
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coloniais, além de suas próprias tentativas de intervenção na questão do 
acesso regular aos trabalhadores indígenas. Combinada a estes elementos, 
a Carta ainda manteve uma relação estreita com uma conjuntura colo-
nial bastante tensa por conta do recrudescimento das questões de fronteira 
(SAMPAIO, 2001: 218-220).

Além dessas preocupações, a refl exão sobre o caráter da tutela do Dire-
tório ganha outras dimensões na propositura de Coutinho. Como revela o 
fragmento com que se abriu este texto, Coutinho acreditava ter encontrado 
o ponto nevrálgico dos problemas que enfrentava com a manutenção do 
Diretório dos Índios. O Diretório determinava o prazo da tutela e, por 
conta disso, a jurisdição dos diretores havia ultrapassado os limites. Po-
rém, antes de compreender melhor os argumentos de Coutinho, é impor-
tante observar a nova legislação.

A Carta retomou os princípios da garantia da ocupação territorial pela 
estabilidade dos povoados e por habitantes livres estabelecidos usufruin-
do as mesmas “justiças” e “privilégios”. Este é seu ponto de abertura: a 
restituição dos direitos aos índios aldeados – em especial, a liberdade – 
para que fi cassem sem diferença em relação aos outros vassalos governa-
dos pelas mesmas leis. Com este intuito é que se determinou a abolição do 
Diretório para que não só os índios que já viviam em sociedade pudessem 
gozar das liberdades de vassalo, mas também aqueles que ainda estavam 
“embrenhados no interior da Capitania”.7 A nova condição poderia ser 
aferida na medida em que os índios alcançassem a capacidade de fazer 
frente às demandas de um vassalo comum: sustentar-se por meio de um 
ofício, pagar os dízimos e manter-se em prontidão para a defesa dos ter-
ritórios coloniais. Junto com a extinção dos diretores, foi suprimido tam-
bém o acesso e o usufruto aos bens coletivos indígenas das povoações que, 
progressivamente, foram sendo leiloados.8

Coerente com as questões e as condições que marcaram sua emergên-
cia, a preocupação com a permanente disponibilidade de trabalhadores 

7 O texto da Carta Régia de 12 de maio de 1798 foi publicado em quatro ocasiões: duas no 
Rio de Janeiro e duas em Manaus. A primeira apareceu na Revista do IHGB, em 1857 (Rio 
de Janeiro, Tomo XX, 1857: 433-445); a segunda, feita 50 anos depois pela revista Archivo 
do Amazonas (ver ano II, v. II, n. 5, Manaus, jul. 1907). Um intervalo de 80 anos separa 
a terceira, que apareceu no Boletim da Cedeam (Manaus, v. 6, n. 10, jan./jun. 1987), um 
fac-símile da edição do IHGB. A última, também fac-símile do IHGB, está em Moreira Neto 
1988:220-232. Para este capítulo utilizei a transcrição feita a partir de cópia do manuscrito 
do acervo do Museu Amazônico (UFAM), MA – AHU 038, p. 23-37.

8 Ainda não existem estudos sobre esta experiência de gestão coletiva de bens por populações 
indígenas no mundo colonial brasileiro. Para algumas referências preliminares, ver: SAMPAIO 
(2001).
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também marcou o texto legal. A organização dos Corpos de Milícias e, 
a partir destas, de um Corpo Efetivo de Índios, que incorporasse obriga-
toriamente toda a população ativa da região, traduziu esse interesse. O 
Corpo de Índios deveria trabalhar apenas uma parte do ano e a outra seria 
reservada para permanecer em seus distritos “para cuidar dos Negócios de 
suas famílias”.

Os Corpos de Milícias eram formados a partir de listagens sistemáti-
cas de todos os homens válidos do distrito, à exceção daqueles que tives-
sem propriedades, e controlados pelos Juízes e pelas Câmaras. Conhecidos 
também como “Corpos de Ligeiros”, deles se requisitavam os trabalhado-
res necessários para todos os serviços. Ao todo, foram criados nove corpos 
formados à base de 10 Companhias cada um. Para os comandos desses 
Corpos caberia às Câmaras propor os ofi ciais das Companhias, escolhen-
do entre os moradores brancos, “Principais” e ofi ciais índios das povoa-
ções.9 Os Corpos deveriam ser reunidos semestralmente para que fossem 
examinados, verifi cando-se aqueles que se recusavam ao trabalho. A pena 
para recalcitrantes era o engajamento obrigatório no Corpo de Índios ou 
outro serviço determinado pela autoridade. A determinação excluía “to-
dos os que fi zerem estabelecimento próprio”; estes seriam “particularmen-
te protegidos, e isentos de todo o trabalho pessoal, logo que a importância 
dos Dízimos que pagarem dos frutos que cultivarem, exceda o do Jornal 
que poderiam ganhar”.

Além da possibilidade de requisitar trabalhadores às Câmaras, os mo-
radores também poderiam buscá-los diretamente nos seus respectivos dis-
tritos, fazendo os ajustes necessários para contratá-los, sendo-lhes reco-
mendado ainda que

[...] em lugar de os violentar a isso, procurem as Povoações e nela se esta-
beleçam, se aliem com os Índios, e com eles faça seus ajustes; porquanto 
deste modo terá servidores que espontaneamente o sirvam, e que enquan-
to não lhes faltar aos ajustes, estarão sempre prontos para trabalhar, e 
continuar a servi-los (Carta Régia, 12 de maio de 1798. MA-AHU 038, 
p. 23-37).

9 Arquivo Público do Pará (APP) – Códice 554, Doc. 292, Doc. 778, 01.12.1799 e Doc. 
795, 06.12.1799. O conjunto das instruções para formação dos corpos é variado, mas a base 
é a “Instrução Circular sobre a formatura de novos corpos de milícias”, de 06 de janeiro 
de 1799. São complementares a de 01 de dezembro de 1799 e uma outra, datada de 06 de 
dezembro do mesmo ano.
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Para aqueles que “viviam nos matos”, as disposições foram diversas e 
aqui vemos a introdução de uma modalidade de tutela particular e indivi-
dual. O processo iniciava-se com o descimento particular que realizava o 
recrutamento direto das populações não aldeadas. Em seguida, o respon-
sável pelo descimento apresentava-os à câmara local, declarando nomes, 
etnias e idades e, nessa ocasião, os requeria para uso pessoal regulamen-
tado pela expedição dos “Termos de Educação e Instrução”. Seu compro-
misso era batizar e educar os índios que lhe eram concedidos enquanto 
fosse benefi ciário do usufruto de seu trabalho e, ao fi nal do período de-
terminado da concessão, pagar-lhes os salários devidos. A esses índios foi 
concedido o “privilégio de órfãos”.10

O uso exclusivo dos índios concedidos por meio do Termo de Educação 
era garantido aos seus tutores: “E todo aquele que durante o mesmo espa-
ço de tempo inquietar, ou seduzir os índios para abandonarem o Serviço 
em que estão, incorrerá em graves penas”. Ainda assim, existia na Carta a 
preocupação manifesta de que o termo de educação não se transformasse 
em mecanismo de escravidão: “bem entendido que são os Índios livres de 
qualquer Nação que esteja em paz, e não Escravos”. Esse procedimento vi-
gorou até meados da década de 1820, quando ainda era possível localizar 
livros de câmara com registros dessa natureza.11

Foi utilizando esta modalidade de recrutamento de trabalhadores que, 
em 1809, o índio Joaquim Tinoco compareceu à sessão da Câmara de 
Ega (Tefé) para registrar o descimento que havia realizado de 24 índios 
dos povos Passé e Ticuna e solicitar a lavratura do Termo de Educação e 
Instrução desses índios. O exemplo de Tinoco permite iluminar dois as-
pectos cruciais da nova conjuntura que estamos abordando. Em primeiro 
lugar, tratamos aqui de um morador da Capitania do Rio Negro que, sem 
nenhum outro mediador estatal, foi ao sertão arregimentar os trabalha-

10 Na prática, os termos podiam garantir índios aos moradores perpetuamente, como indicam 
os registros do Livro da Câmara de Ega (Instituto Histórico Geográfi co Brasileiro – IHGB, lata 
287, livro 2). Embora a Carta tenha proibido a realização dos descimentos, a historiografi a, 
de modo geral, equivocou-se ao ler essa proibição de forma absoluta. As fontes revelam que 
a proibição referia-se a descimentos realizados pelo Estado. Aparentemente, a Coroa estava 
se afastando de uma atividade arriscada, de alto custo e resultados duvidosos. Reforçam 
este raciocínio as disposições que garantiam prêmios àqueles que realizassem descimentos, 
entre eles, a concessão de sesmarias, a declaração de nobreza e a habilitação para cargos e a 
isenção dos dízimos por seis anos.

11 A obrigatoriedade do batismo dos índios descidos abre uma possibilidade documental nova 
para investigação, que são os Livros de Batismo. Priscila Faulhaber (1998) usou parcialmente 
o Livro de Batismo de Nogueira, freguesia do rio Solimões, para tratar esse período que 
chamou “o tempo dos grandes descimentos”.
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dores de que necessitava. Enquadrado na categoria de “particular” que 
a Carta delineou, livre do engajamento nos corpos de serviço, pode ir ao 
sertão, descer os índios que seus acordos (ou a força de suas armas) per-
mitiram e registrar o usufruto deles na Câmara. Em segundo lugar, Tinoco 
não era branco; tratava-se de um morador índio que, assim qualifi cado, 
comparecia diante de uma sessão da Câmara, sendo registrado no Livro 
de Atas daquela sessão.

O registro é incompleto; não é possível sequer saber por quanto tempo 
Tinoco pode gozar dos benefícios de seus novos “educandos”, com autor-
ização da Câmara. Ainda que esta seja uma informação importante, o 
fundamental desse fragmento é que ele ilumina não apenas a persistência 
de um processo, mas informa de fato a sua própria institucionalização: 
é possível declarar-se índio e, ao mesmo tempo, acessar os mecanismos 
disponíveis no mundo colonial para concessão de mão de obra indígena. 
Também é difícil saber quais as estratégias de Tinoco no sertão ou o tipo 
de alianças que ele realizava para descer os índios. Entretanto, suas in-
cursões ao sertão parecem ter sido frequentes, já que ele aparece referido 
nas memórias dos contemporâneos como o caso do relato do Pe. André 
Fernandes de Sousa (SOUSA, 1848).

A experiência que Tinoco viveu no rio Juruá, em 1813, não foi das 
melhores. Com seus parentes, foi a esse rio fazer uma “agarração”. Seu 
alvo eram os Marauá que, àquela altura, estavam trabalhando em feitorias 
de manteiga de tartaruga. Os índios foram capturados por Tinoco e seu 
grupo. No caminho de volta a Ega (Tefé) foram surpreendidos por um 
motim dos índios no interior da embarcação. Tinoco e a comitiva foram 
duramente espancados com os remos aos quais os Marauá estavam amar-
rados. Salvaram-se, mas retornaram “cheios de cutiladas” e sem nenhum 
índio (SOUSA, 1848: 444).

Para entender a emergência de personagens como Joaquim Tinoco, os 
argumentos usados pelo governador para justifi car a necessidade de co-
locar um fi m na tutela podem nos ajudar. Coutinho tomou como ponto 
de partida uma experiência que antecedeu à regulação da Carta para os 
contratos individuais que julgava a forma mais adequada para regular as 
relações de trabalho. A experiência dessa modalidade de contratação de 
serviços dos índios já estava em curso há pelo menos 15 anos no Grão-
Pará e se aplicava a uma expressiva parte da população indígena residente 
nos núcleos pombalinos, supostamente fora do alcance da tutela dos dire-
tores. No caso de Belém, a presença de uma população mestiça e tapuia 
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era notada nos arredores da cidade desde 1783, produto das fugas e das 
“ausências” das vilas pombalinas (MACLACHLAN, 1973).

Coutinho forneceu um perfi l dessas populações e também recuperou 
seu processo de emergência e construção de um espaço de autonomia para 
além do controle de diretores pombalinos. Segundo o governador, trata-
se da geração que emergiu a partir de 1755, em função das alternativas 
abertas pela publicação da “Lei de Liberdade”, que assegurou a possi-
bilidade dos índios se estabelecerem fora da jurisdição dos aldeamentos 
pombalinos controlados pelos diretores. Referia-se às populações que per-
maneceram nas fazendas onde já trabalhavam ou, progressivamente, pas-
saram a fi xar-se em pequenas propriedades. Dizia Coutinho: “[...] ainda 
que passassem por vexações, e grandes opressões nunca tiveram aquela 
tutela efetiva, mais livremente dispuseram de si, dos seus trabalhos, e do 
que adquiriam” (1797: §14).

No fi nal do século XVIII, sua presença já era bem mais visível. Forma-
vam um contingente de população mestiça ou tapuia que vivia em seus sí-
tios produzindo alimentos e outros gêneros que faziam chegar ao mercado 
urbano. Alistavam-se nos corpos de milícias coloniais e seus fi lhos, se não 
estavam nas milícias, dedicavam-se a ofícios manuais. Segundo Coutinho

estes Índios, que já hoje não são muitos, e os seus descendentes pela maior 
parte já nascidos de mistura de cores, parecem ter chegado ao ponto de 
Civilização, de que tal Gente é suscetível, vem a ser a mesma em que 
se acha toda a Gente forra, e Mestiços pelos outros Portos do Brasil 
(COUTINHO, 1797: §14).

São eles um dos alvos preferenciais de Coutinho para a solução da 
oferta de trabalhadores em um momento delicado, no qual os aldeamentos 
pombalinos já estavam debilitados para atender às demandas do Estado. 
A estratégia para incorporar essa população, claramente diferenciada dos 
outros índios (aldeados ou “bravios”) por ter alcançado “o ponto de Civi-
lização de que tal Gente é suscetível”, deveria ser não a compulsão ao tra-
balho, mas sim o estímulo à celebração de contratos acertados diretamente 
entre os interessados (COUTINHO, 1797: §21).

O perfi l delineado por Coutinho, as escaramuças de Tinoco, a capaci-
dade de demandar de Josefa Martinha combinam-se para dar mais com-
plexidade ao desenho das trajetórias dos índios que viviam nas vilas colo-
niais, obrigando-nos a superar leituras reducionistas. Essas experiências, 
ainda que diversas em si mesmas, permitem associá-las às dos denomina-
dos “ribeirinhos”, esses novos personagens que emergiram do mergulho 
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profundo na documentação colonial realizado por Mauro Coelho. Trata-
-se de uma expressão carregada de signifi cados de resistência e autonomia. 
Coelho afi rma que “o tornar-se ‘ribeirinho’, isto é, tornar-se infenso à 
autoridade colonial, livre da tutela dos diretores, foi, portanto, o objetivo 
de muitos índios que decidiram pela vida nas povoações” (2006: 279).

Conclusão

A história de Tinoco ainda não terminou. Em 1826 foi a vez de sua es-
posa, Luciana Maria, comparecer a uma mesma sessão de Câmara para 
revalidar o Termo de Educação e Instrução feito por seu marido 18 anos 
antes. Ele já havia falecido, mas ainda assim a tutela dos índios que havia 
descido não tinha chegado ao fi m. A viúva continuava a poder valer-se 
das prerrogativas do morador estabelecido que em vida fora seu marido. A 
manutenção dos índios sob sua tutela também lhe asseguraria privilégios 
similares, isto é, a preservação de sua propriedade e, por extensão, de sua 
autonomia nesse mundo hierarquizado. Dessas leituras, percebe-se que li-
berdade e tutela caminhavam juntas no trato com as populações indígenas 
e, novamente, a diferença estava no “ponto de civilização”, expressa aqui 
na capacidade de “viver sobre si” e ser capaz de responder às demandas de 
um vassalo imperial com suas fazendas e dízimos. 

Observando as considerações da historiografi a a respeito da efi cácia 
da Carta de 1798 no que diz respeito à questão da liberdade, percebem-
-se divergências importantes. Crítico acerbo do Diretório dos Índios, Ca-
pistrano de Abreu (1982) considerou-a uma medida salvadora, mas que 
chegou muito tarde. João Lúcio d’Azevedo (1930) e Perdigão Malheiro 
(1976) foram incisivos em apontá-la como inefi caz. Antônio Baena (1902) 
foi contundente ao assegurar que nenhuma outra lei foi tão inadequada e 
tão descumprida quanto a Carta de 1798.

Segundo Rita Almeida (1997: 46-47), a Carta não apresentou soluções 
novas e limitava-se a repetir antigas fórmulas. Vendo-a como mais uma 
lei de emancipação, a autora considerou a Carta expressão de uma crise 
na defi nição da administração tutelar, à medida que entendeu a supressão 
da fi gura central da tutela estatal como um sinal de seu enfraquecimento, 
ou mesmo de uma “indefi nição de sua representação imediata junto aos 
índios, no que concerne à tarefa do tutor, de intervir sobre sua nature-
za e bagagem cultural”. Do que já vimos até aqui, não parece que estas 
avaliações sejam adequadas à complexidade da Carta, e nem mesmo que 
a supressão imediata da fi gura tutelar estatal seja indício sufi ciente para 
qualifi car uma crise. A Carta é bastante explícita ao estabelecer os res-
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ponsáveis pela modalidade de tutela que implementou: declarados órfãos, 
índios recém-descidos estavam juridicamente sob a alçada dos juízes e, di-
retamente, sob o controle dos particulares. Assim, é imperativo reconhecer 
que, se compararmos com a legislação pombalina, houve uma “extensão” 
do estatuto tutelar: são os índios, como indivíduos separados, que são de-
clarados órfãos e passíveis de tutela. 

Por outro lado, é importante reconhecer, nesse mesmo movimento, que 
a supressão da gestão coletiva dos bens indígenas no âmbito das povoações 
abriu outras possibilidades para as populações aldeadas, à proporção que 
as referências coletivas, acentuadas pelo Diretório, foram desaparecendo 
de forma progressiva no contexto da nova lei. Daí resulta não uma crise 
de defi nição, mas a identifi cação de algo novo: a sistemática acentuação de 
um processo de individuação dos índios aldeados.

Viver sob o Diretório permitiu aos índios a manutenção de certa no-
ção de comunidade, na qual os indivíduos – descidos como parte de um 
grupo – podiam reportar-se aos seus “Principais” e usufruir em conjunto 
dos bens do Comum, sendo enfi m apreendidos no contexto dos grupos al-
deados na povoação. A Carta extinguiu essas possibilidades, acentuando a 
autonomia das câmaras locais e não mais distinguindo os índios aldeados 
como grupos separados no contexto das vilas: todos seriam sujeitos às 
Câmaras, tal como os outros vassalos; não mais existiriam bens do Co-
mum dos quais se pudessem auferir rendimentos coletivos; todos poderiam 
realizar os ajustes que julgassem convenientes para seus trabalhos; quem 
possuísse propriedades rentáveis o sufi ciente para fazer frente aos dízimos 
estava fora do alcance do recrutamento compulsório (SOMMER, 2000).

A autoridade dos “Principais” permitiu manter determinados privilé-
gios, mas seu poder de mando fi cou condicionado à efetiva ocupação de 
cargos na República e não mais de maneira paralela como funcionavam 
nas povoações pombalinas. A partir de 1798, sujeitos às mesmas leis, os 
índios que viviam nas vilas pombalinas (antes controladas por diretores) 
deveriam buscar os próprios mecanismos de proteção individual, já que 
as referências coletivas haviam sido esvaziadas, e até mesmo abolidas. Por 
outro lado, em se tratando de não aldeados, os grupos que doravante se-
riam incorporados ao mundo do trabalho colonial entrariam pela porta da 
tutela jurídica e, para estes, o Termo de Educação poderia confi gurar-se 
como um mecanismo perene de subordinação.

Para concluir, percebe-se que a liberdade dos índios, independentemen-
te da fala jurídica, é – por princípio – uma “liberdade tutelada”. Esta defi -
nição está amparada em uma leitura decorrente da classifi cação feita por 
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Solórzano quando incorporou os índios às miserabiles personae, que vai 
ao encontro de uma interpretação presente no mundo medieval em relação 
à natureza da liberdade em sociedades tão rigidamente hierarquizadas. É 
Jacques Le Goff quem afi rma: “Não há liberdade sem comunidade. A li-
berdade não pode residir senão na dependência; o superior garante ao seu 
subordinado o respeito pelos seus direitos” (1984: 36). Relendo o texto das 
leis através deste viés, a ideia da liberdade com tutela não parece ser tão 
contraditória como parecia a princípio.

Com uma perspectiva similar, Coutinho identifi cou um limite no Dire-
tório; era fundamental encontrar um ponto no qual se pudesse assegurar 
que um indivíduo estava pronto para “viver sobre si”. Mas qual o signi-
fi cado (e a extensão disso) para um vassalo setecentista, parte de uma 
sociedade marcada por distinções e privilégios? Os homens e as mulheres 
pós-1755, aos quais Coutinho atribuiu o “ponto de civilização” possível, 
eram aqueles a quem confi ava a capacidade de fi rmar contratos de traba-
lho, lavrar a terra com produtividade, servir nas milícias, isto é, davam 
conta de parte das obrigações inerentes ao cidadão de uma “república”. 
Enquanto isso não acontecia para todos os índios, na legislação que imple-
mentou, a fi gura da tutela se materializava no Termo de Educação. Estas 
parecem ser as fronteiras que, afi nal, separaram Tinoco dos índios que 
desceu em 1808 e que se mantiveram incólumes mesmo após a sua morte 
na medida em que Luciana, na condição de viúva, pode reclamar os mes-
mos privilégios para si.

O ano de 1798 pode ser considerado como um outro ponto de infl exão 
no qual a tutela individual dos índios emergiu e se instalou como fi gu-
ra jurídica associada às populações indígenas recém-chegadas ao mundo 
“branco”. De todo modo, duas questões podem ser destacadas aqui. A 
primeira delas é que a tutela não era (ainda) algo inerente à condição de ser 
índio. A tutela só se instaurava para certos indivíduos e, até aqui, era defi -
nida pela ausência de determinadas condições: não possuir propriedades, 
não ser capaz de “viver sobre si” e ainda não ter atingido um “determina-
do ponto de civilização”. Como disse Manuela Carneiro da Cunha, “ao 
mesmo tempo em que a tutela sobre as populações aldeadas desaparece 
de jure senão de facto, ela aparece pela primeira vez aplicando-se a índios 
independentes” (1992: 24).

A segunda questão carrega certa ironia porque, tal como o Diretório, 
a Carta também não estabeleceu um fi m para a tutela dos índios que re-
ceberam o “privilégio de órfãos”. Alguns, como parece ter sido o caso dos 
Passé e dos Ticuna de Tinoco e Luciana, viveram toda a sua vida sob tutela 
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e jamais tiveram a possibilidade de tentar “viver sobre si”. Além disso, é 
bastante provável que o desenvolvimento da pesquisa sobre a tutela ins-
taurada pela Carta de 1798 revele a extensão da tutela na contramão do 
que acreditava Cunha, quando afi rmou que esta era uma “tutela pessoal 
que, evidentemente, não se estende aos descendentes” (CUNHA, 1992: 
25). Existem evidências importantes nos livros das câmaras que apontam 
para esta condição, em especial, quando passam a ser concedidas tutelas 
perpétuas e não mais pelo prazo determinado de sete anos.

Não se trata de apontar, ainda uma vez, o caráter “oscilante” e “hipó-
crita” da legislação indigenista portuguesa. Trata-se de ultrapassar a in-
terpretação superfi cial dos textos legais – às vezes, literal e naturalizada –, 
cobrando deles uma coerência que, na maioria das vezes, só tem sentido se 
tomada de modo anacrônico. Beatriz Perrone-Moisés já chamou a atenção 
para o fato de que os “índios”, na legislação, não eram iguais. De modo 
similar, podemos afi rmar que a liberdade que lemos era, na verdade, plural 
e carregada de signifi cados que só adquirem inteligibilidade no contexto 
dessa sociedade hierarquizada, característica do Antigo Regime.
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O exercício da tutela sobre os povos indígenas 
no Brasil: um itinerário de pesquisa e algumas 
cons iderações sobre as políticas indigenistas 
no Brasil contemporâneo

Antonio Carlos de Souza Lima

O objetivo do presente texto é lançar alguns elementos para pensar as 
formas pelas quais se dá a transmissão de conhecimentos para o exercí-
cio de poderes de Estado para além daquelas modelizadas pela instituição 
escolar, seja em organizações formais de ensino e aprendizagem, ou em 
processos de treinamento específi cos característicos de organizações buro-
cráticas, pautados uns e outros essencialmente na codifi cação escrita. Não 
estou propondo a elaboração de uma história administrativa, ou de uma 
antropologia histórica da administração, no sentido da reconstituição, 
ainda que no plano dos modelos, do funcionamento organizacional da ad-
ministração pública, movimento analítico fundamental e que nos deixou 
produtos insufi cientes. Trata-se, neste momento, dentre outras coisas, de 
refl etir acerca da dimensão histórica das práticas administrativas.

Minhas indagações aqui se centram em buscar entender como, socioge-
neticamente, se estabelecem, se rotinizam, se executam e se transformam as 
práticas administrativas, que no plano cotidiano performatizam o Estado, 
fazendo-o como realidade ideológica e organizacional, planos inseparáveis 
que, estando em um fl uxo incessante e em geral imperceptível, acabam por 
se resumir nas análises de cunho sobretudo sincrônico. Como os saberes 
estocados em estado prático, em repertórios presentifi cados no dia a dia 
das agências administrativas, e na vida daqueles que estão sujeitos à sua 
intervenção, fl uem e se transformam ao longo do tempo, transformando-se 
assim as agências, seus agentes e aqueles por eles assujeitados? Ou em uma 
outra chave, mais densa ainda: “como as relações armazenam história”?1

Se tais são minhas inquietações mais abrangentes, as principais per-
guntas ao material a que me reportarei são: afi nal, como se adquirem os 

1 Refi ro-me aqui ao breve, mas instigante texto “How do Relations Store History” de Char-
les Tilly (2000) sem, no entanto, pretender neste momento ao que o mesmo me evoca.
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conhecimentos necessários a “trabalhar com índios”? Para além das ba-
lizas gerais dos preconceitos vigentes no senso comum sobre os povos in-
dígenas, já muito (por um lado, por outro muito pouco) estudadas pelos 
que abordaram o indigenismo no Brasil, de que maneira se constituem os 
“especialistas em índio”? Se as práticas indigenistas implicam a aquisição e 
a transmissão de disposições, quais estoques estão decantados na atualida-
de do cotidiano das ações indigenistas e são transmitidos àqueles que vão 
“trabalhar com índios”? São esses saberes/fazeres em estado prático e em 
perpétua mudança que fazem com que um jovem pós-graduando, uma vez 
concursado para uma agência governamental, com atuação direta junto 
aos povos indígenas, passe em curto tempo a agir como o misto de missio-
nário denodado, capaz de sofrer todos os martírios, como “desbravador 
dos sertões”? Como tais repertórios de conhecimentos (e aqui penso que 
esses são corpos, posturas, performances, mas também textos, retóricas e 
enunciações) são veiculados e transmitidos e, sobretudo, qual o “trabalho 
morto simbólico” que supõem?

Tomo como fontes de refl exão empírica não apenas minha pesquisa so-
bre o que chamei de poder tutelar, procurando desentranhá-lo das práticas 
do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), mas também uma pesquisa poste-
rior sobre a formação de “técnicos em indigenismo” da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), realizada através de entrevistas e análise de documentos 
escritos, e de uma monografi a de conclusão de curso de graduação, por 
mim orientada, usando metodologia de história oral (SALDANHA, 1996) 
sobre o mesmo tema.2 Indago-me sobre como tais funcionários adminis-
trativos, os agentes diretos do exercício de poder tutelar, foram formados 
em um dado momento do tempo, e também como deixaram de o ser. Su-
ponho, à guisa de hipótese, que vertentes muito distintas de experiências, e 
repertórios igualmente variados de relações, de narrativas sobre as mesmas 
comparecem e se (re)atualizam na experiência do exercício tutelar direto. 
Proponho que este texto seja lido com a disposição de utilizar o presente 
material para pensar em termos de homologias e analogias com outras 
áreas do exercício de poderes estatizados nas “políticas da diferença”.3

2 Chamarei tanto o SPI quanto a Funai de agências de poder tutelar, já que em termos 
jurídico-administrativos e históricos elas tiveram o monopólio sobre esse papel, que hoje não 
mais vige.

3 A pesquisa sobre o exercício da tutela benefi ciou-se largamente dos trabalhos de diversos 
outros pesquisadores, alguns sob minha orientação, outros não, mas com quem pude manter 
diálogo. Assim, os trabalhos de Barroso Hoffmann (2009); Chuva (2009); Corrêa (2000, 
2003, 2008); Costa (2008); Lugones (2012); Ramos (2006); Vianna (1999, 2002, 2003), 
dentre muitos outros, foram-me particularmente instigantes.
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Quais são, pois, esses estoques de conhecimentos práticos acumula-
dos, e como se transmitem? Como se fazem corpo, voz, textos, modos de 
interagir, criaturas e criadores dos processos de ação de Estado que são? 
Para tanto, faz-se necessária uma refl exão mais abrangente que situe tais 
conhecimentos como partícipes dos processos de formação de um Estado 
nacional específi co – o brasileiro e não qualquer outro – sobretudo de sua 
malha administrativa, surgido do sistema colonial português (e também 
não nenhum outro). Suponho que a tutela como exercício de poder – um 
poder que se exerce, pretensamente conformando-os, sobre aqueles toma-
dos como diferentes em termos culturais, e por isso mesmo percebidos 
como necessitados de um mediador para se inserirem em uma “comuni-
dade nacional” – é, no caso de um Estado nacional de forte matiz colonial 
como o Brasil contemporâneo, uma modalidade privilegiada e difusa de 
perpetuação e reestabelecimento das desigualdades sociais. Neste percur-
so, a ideia de poder tutelar serve-me de guia e horizonte.

Trilhando a história do enquadramento jurídico dado aos povos in-
dígenas pela administração colonial portuguesa, e depois pela imperial 
e republicana brasileiras, denominei de “tutelar” o exercício de poder de 
Estado sobre espaços (geográfi cos, sociais, simbólicos) que atua através 
da identifi cação, nominação e delimitação de segmentos sociais tomados 
como destituídos de capacidades plenas necessárias à vida cívica. Por esta 
sua “incapacidade relativa”, ou no linguajar jurídico, por sua “hipossufi -
ciência”, os indígenas eram considerados, até 1988, com a “Constituição 
Cidadã”, carentes de uma proteção especial e destinatários de um tipo 
de mediação “pedagógica” que lhes compensasse a posição relativamente 
inferior em sua inserção na comunidade política, que viesse a torná-los 
preparados a exercer cidadania plena.4 Assim, a “defi ciência” do tutelado 
era em si a caução da soberania, ainda que de certo não a única.

O exercício real e cotidiano de tal poder conduz na direção oposta: em 
uma certa dimensão, o ato de tutelar implica estabelecer vínculos próximos 
aos do clientelismo e da patronagem, à exceção de que na relação tutelar, 
menos que uma relação diádica e de matiz extremamente pessoalizado, o 
Estado como ideia, e por vezes como rede de agências interdependentes, é 
um mediador fundamental, um tertius necessário ao estabelecimento des-
se vínculo de submissão/proteção. Se o tutor tem como encargo instruir, 

4 Ver trabalhos do autor anteriores a este livro. Para os direitos indígenas no período pós-
1988 os textos coligidos em Souza Lima e Barroso Hoffmann (2002); para os desdobramen-
tos relativos às ações da administração pública no Brasil em face dos povos indígenas desde 
então ver Souza Lima (2010).
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ele age simultaneamente de modo a se eternizar na posição de fonte última 
de autoridade, da transmissão dos conhecimentos e dos modos corretos de 
vivenciar o pertencimento a uma comunidade mais abrangente. Represen-
tando “O Estado” como centro exemplar e imagem de totalização, o tutor 
opera, no plano local, como um pequeno régulo, já que a malha dessa for-
ma burocrática, voltada à expansão soberana e liberadora dos “sertões”, 
deixa-a bastante livre em suas pontas em face dos centros decisórios das 
políticas nacionais. O pensamento do tutelado, suas ações, crenças, alter-
nativas e capacidade de julgamento são permanentemente desautorizados, 
nas concepções do tutor, em sua diferença, já que se considera que eles 
sejam construídos com base em um conhecimento imperfeito da realidade 
social em que devem se inserir. Na verdade, se os vínculos de submissão 
existem e se reproduzem, desdobrando-se no tempo, a agência própria dos 
tutelados está sempre presente, mesmo que não considerada.

Sinalizei antes que os contornos aqui delineados podem ser evocativos 
para pensarmos no espraiamento desse exercício de poder para além da 
ação de agências específi cas dedicadas ao suposto monopólio de seu exer-
cício, como o foram o SPI e a Funai. Penso em especial no estudo de outras 
ações governamentais junto aos “pobres”, às “populações tradicionais” 
etc., em suma, junto àqueles que são tratados no plano das práticas como 
carentes de alguns dos conhecimentos essenciais ao exercício da participa-
ção plena na vida de uma comunidade política nacional, no caso, na vida 
cívica do Estado nacional brasileiro contemporâneo. Os povos indígenas 
demandam uma proteção especial por seu caráter sempre tomado como 
“infantil”, “puro”, “selvagem”. Alguns destes estereótipos presentes no 
senso comum europeu mesmo antes das Américas aqui se redefi niram na 
experiência colonial, produzindo a crença de que os povos indígenas são 
necessitados de ação pedagógica, de correção em seus maus usos e costu-
mes, e de ser conduzidos à civilização. Não se teve ou ainda se tem retórica 
parecida para os pobres?5

Mas não é este o lugar para adentrar a análise de outras ações de Esta-
do, ou mesmo de outras políticas indigenistas como as surgidas pós-1991, 
quando Fernando Collor de Mello, seguindo os ditames constitucionais, 
quebrou o monopólio da ação indigenista concentrado na Funai. Muito 

5 Em Sampaio (2012), encontra-se uma refl exão instigante que religa as origens da tutela 
exercida pelos juízes de órfãos a que os povos indígenas estavam submetidos no Brasil colo-
nial e imperial à ideia presente no Direito Espanhol do século XVII de miserabilis personae, 
aplicada a muitas categorias sociais percebidas como insufi cientes. Aqui há o germe de uma 
longa investigação sobre aquilo que reúne e separa distintas ações governamentais num fazer-
-se Estado, senão único, ao menos com alguns lugares comuns.
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ainda há a ser explorado nesse campo, sobretudo considerando-se que o 
patrimônio histórico e artístico nacional, o meio ambiente e os menores 
continuam a ter na tutela do Estado seu “horizonte protetivo”.6

De modo geral, o termo tutela é usado como forma de denúncia, mui-
tas vezes por lideranças indígenas, dos comportamentos do “branco”; fala-
-se hoje que a tutela não acabou com a Constituição de 1988, descoberta 
um tanto óbvia. Codifi cações jurídicas instauram realidades mas não o 
fazem no curto prazo. Fala-se também que “é preciso pensar a tutela para 
além do Estado”, como se algum dia ao espaço da administração gover-
namental ela tivesse fi cado restrita, ou dele emanasse, ao mesmo tempo 
desconhecendo o que de específi co a ação estatal traz e o quanto ações de 
Estado estão dispersas para além das redes governamentais.

Mais importante é que nesse tipo de denúncia deixa-se de lado a “par-
te do tutelado na relação”, sua adesão e interesse em estar sob a tutela, 
o que é particularmente claro no caso de certos povos ligados a redes de 
relações clientelísticas muito assentadas dentro da Funai. Esse “esqueci-
mento” seletivo, mais uma vez atribuindo ao “branco” todas as respon-
sabilidades, mesmo quando as marcas percebidas como “tutelares” são 
fruto de escolhas recentes e livres de quaisquer constrições, e isentando 
os indígenas de qualquer responsabilização em compromissos e acordos 
patronais bastante conscientes, traem o quanto a perspectiva “maternal” 
que emana das formas tutelares está profundamente arraigada nas práticas 
de indígenas e não indígenas.

O presente texto recupera aquilo que tentei estabelecer em meu tra-
balho sobre o Serviço de Proteção aos Índios (1995, 2009): um modelo 
histórico para entender como se delineou um exercício de poder de Esta-
do baseado no governo de segmentos sociais tratados como coletividades, 
identifi cados através de processos administrativos como necessitados de 
uma proteção especial por sua relativa incapacidade para a vida cívica – 
submetidos ou não a um regime tutelar a partir de codifi cações jurídicas. 
De meu ponto de vista, só se pode lograr etnografi camente o entendimento 
da ação indigenista do Estado se ultrapassarmos a escala local de análise 
e lidarmos sistematicamente com a nacional. 

6 Por meio de diversos decretos, o governo federal atribuiu responsabilidades indigenistas a 
outros ministérios. Ver Souza Lima (2010) sobre tal processo e, para uma análise das polí-
ticas indigenistas do período dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso na Presidência 
da República, ver Souza Lima, Barroso Hoffmann, Piedrafi ta Iglesias, Garnelo e Pacheco de 
Oliveira (2004).
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Trabalhos focados num eixo tipicamente etnológico podem ser extre-
mamente elucidativos de dimensões interacionais do exercício tutelar como 
modo de dominação, mas deixam escapar algumas das principais razões 
e dos meios pelos quais ele se perpetua, como se dá a transmissão entre 
as coletividades indígenas dos saberes/fazeres gerados nesse cotidiano da 
ação direta, suas infl exões e alterações, desvinculando-os do “fazer-se Es-
tado”. Mas cabe perguntar: o exercício de poder tutelar materializado em 
um regime se gera e se fi xa no espaço próprio das ações de Estado apenas 
no âmbito indigenista? E esse espaço foi sempre o mesmo? Tais perguntas 
encaminham outra já sinalizada antes: como profi ssionais de áreas tão 
diversas e em aparência afastadas do espaço próprio do “indigenismo” 
aprendem rapidamente os códigos comuns a esse espaço, e replicam as 
práticas dos ditos “órgãos indigenistas”? Mas será exatamente isto que 
fazem?

Devo chamar a atenção para um ponto: em que pese o tom por ve-
zes indignado de meu trabalho anterior (SOUZA LIMA, 1995), minha 
preocupação naquele momento era – e é – proceder a uma refl exão em-
piricamente fundamentada sobre os mundos sociais onde se realizam as 
práticas indigenistas, tomando-as como matéria de investigação científi ca, 
e não apenas, mas também, como refl exão moral. Minha redação pode 
enfatizar os aspectos de violência simbólica, e os ostensivamente políticos 
(no sentido foucaultiano, em que a positividade dos exercícios de poder se 
afi rma construindo realidades). Não desconheço, no entanto, os múltiplos 
sentimentos que interligam tutores e tutelados e perpassam certo plano 
interacional. Mas nem por isso quero proceder a uma espécie de “certifi -
cação das boas intenções”. Nesta dimensão, como parte do ideário mais 
abrangente que orienta a percepção dos povos indígenas, é importante, o 
que João Pacheco de Oliveira chamou de “paradoxo ideológico da tutela” 
(PACHECO DE OLIVEIRA, 1988) ou sua ambiguidade (PACHECO DE 
OLIVEIRA, FREIRE, 2006). Dela se benefi ciam (e se benefi ciaram), e por 
ela sofrem (e sofreram) indígenas e não indígenas.

Para uma abordagem compreensiva da prática indigenista tutelar: 
um modelo histórico

Os poderes e os saberes/fazeres, de ordem colonial, que se condensaram 
em torno da prática indigenista no início do século XX, institucionali-
zando-se no SPI, têm origens históricas distintas, conquanto coetâneas. É 
indiscutível, porém, que têm como ponto de partida a invasão europeia das 
terras dos povos indígenas do continente americano. Para fi ns de esboçar 
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uma genealogia dos poderes que se articulam desde então, remeto essa re-
fl exão à empresa da guerra de conquista ou, simplesmente, à “conquista”. 
É importante destacar que, com seu aspecto cruento e genocida, a narrati-
va da “conquista” foi pouquíssimo acionada no caso da construção da his-
tória do Brasil. O “topos” da “descoberta” da América assola ainda hoje 
em larga medida a historiografi a brasileira (e latino-americana). Junte-se a 
isso os vários estereótipos acerca dos povos autóctones, em especial os que 
reduzem complexas formas políticas à refl exão do seu suposto (e muitas 
vezes tomado como genérico) caráter (não) (anti)estatal – os “sem fé, nem 
lei, nem rei” – dessa porção das Américas.

Apesar da estranheza dos sacrifícios humanos e outros costumes, os 
mundos indígenas andinos e mesoamericanos podem ser analisados sob 
a forma política “império”, dotados, portanto, de poderes centralizados 
e passíveis de serem conquistados em uma empresa organizada a eles di-
rigida, senão única, ao menos com grande ênfase ao centro de poder. Por 
outro lado, outras invasões e conquistas dos povos autóctones, diversas e 
em tempos distintos de acordo com o avanço da colonização, continuam, 
num certo sentido, a ser empreendidas até o presente.

A minha construção analítica sobre um exercício de poder pautado 
na tutela partiu da leitura das indagações de Michel Foucault relativas 
às formas de individualização e assujeitamento que cingem as práticas de 
governo, que progressivamente foram sendo atraídas e reconfi guraram a 
formação dos Estados modernos. Fugindo aos modelos economicista e jus-
naturalista na indagação sobre o poder, negando, destarte, a efi cácia do 
questionamento sobre a sua natureza, Michel Foucault (1983; 1997) pro-
pôs tomar como metas para a investigação formular respostas a perguntas 
sobre o exercício do poder: seus mecanismos, efeitos, relações e técnicas 
(ou tecnologias), em suma, o “como” do poder (FOUCAULT, 1983). De 
princípio tal investigação conduziu o autor à constatação e à superação da 
natureza repressiva dos exercícios de poder. Por outro lado, ao reprimir, 
confere uma dada forma e implica certos modos de insurgência que lhe 
são gramaticais, mas não necessariamente reativos em um plano especular. 
Como via de acesso, conhecê-los seria, pois, tratar dos mecanismos de re-
pressão (as tecnologias do poder) e das insurgências contra ela sob as quais 
os coletivos se singularizam. Com isso, Foucault incorpora a visão do po-
der como coercitivo no plano físico, como violência física atuando sobre 
corpos, e vai além. Lança as bases para sua diferenciação entre relações de 
poder e relações de violência.
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Invertendo a célebre ideia de Clausewitz (1985), Foucault sugere pen-
sar o poder no horizonte do combate e como prolongamento da guerra. 
Retira daí três implicações especialmente signifi cativas para a construção 
da ideia de poder tutelar. A primeira, como dito, é a de que as relações de 
poder atuais remontam historicamente à guerra, e que o poder político, ao 
se fazer a paz, reatualiza a guerra de diferentes modos. A segunda cons-
tatação é a de que consequentemente se deve interpretar as lutas políticas 
como formas de continuidade e de deslocamento da guerra. O autor sugere 
ainda que a guerra deve ser o último juiz do confl ito. Quando em 1991-
1992 comecei a escrever meu livro (1995), o acesso à integra do curso ofe-
recido por Foucault em 1976 ainda era difícil. Suas primeiras publicações 
integrais datam de 1992 (em espanhol) e 1997 (em francês). Deste curso 
foi extraído o texto sobre a governamentalidade amplamente disseminado 
em outros contextos nacionais e publicado no Brasil em A Microfísica do 
Poder (FOUCAULT, 1979).

Neste mesmo curso de 1976, remetendo-se à genealogia da guerra das 
raças no contexto inglês, Foucault abordou a invasão normanda e suas re-
percussões para a genealogia dos poderes, a ideia de conquista estando aí 
claramente destacada. A utilidade dessas concepções para a refl exão sobre 
o relacionamento entre populações autóctones e colonizadores é grande, 
sobretudo quando se consideram os múltiplos processos de aniquilamento, 
submissão, aliança e recomposição destes povos no caso das possessões 
portuguesas na América. A afi rmativa é válida desde os primeiros contatos 
com as variadas formas de domínio comercial lusitano até os mais recentes 
períodos de expansão nacional sobre o território.

A conquista envolve, porém, a percepção de uma alteridade radical. É 
a presença do “outro”, como categoria, estrutura e realidade (no sentido 
apontado por Gilles Deleuze7) – habitante dos espaços a serem assenhorea-
dos por um movimento de expansão geográfi ca de um eu/nós – o elemento 
lógico a detonar um universo de possibilidades relacionais, nos planos so-
cial e simbólico, mais bem caracterizável por uma modalidade de guerra, 

7 Como propõe Deleuze: “[...] outrem não é nem um objeto no campo da minha percepção, 
nem um sujeito que me percebe: é em primeiro lugar uma estrutura do campo perceptivo, sem 
a qual este campo no seu conjunto não funcionaria como o faz. Que esta estrutura seja efetu-
ada por personagens reais, por sujeitos variáveis, eu para vós e vós para mim, não impede que 
ela preexista como condição de organização em geral aos termos que a atualizam em cada 
campo perceptivo organizado – o vosso, o meu. Assim, Outrem – a priori como estrutura 
absoluta, funda a relatividade do outrem como termos efetuando a estrutura em cada campo. 
Mas qual é a estrutura? É a do possível” (DELLEUZE, 1985, p. 232).
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e como fundamento de certas formas de poder que a sucedem, passível de 
ser elaborado e intitulado de conquista.

Sob este ponto de vista, a guerra não deve ser vista apenas como forma 
de destruição e catástrofe, mas como uma via constitutiva de novas rela-
ções sociais, base de múltiplos sistemas de aliança e antagonismo. Trata-
-se, pois, de ultrapassar o binômio destruição/resistência, muitas vezes 
subjacente aos intentos que se fi liam à ideia de uma “história dos venci-
dos” (WACHTEL, 1976; OLIVA DE COLL, 1986), abandonando as nar-
rativas de feitos heroicos das partes em confronto. Por outro lado, se toda 
guerra necessita de augúrios e informação (LONIS, 1979; CLAUSEWITZ, 
1985, p. ex.), a conquista, ao envolver um grau de alteridade muito mais 
radical, e por ele mesmo se mover, se faz possível, sobretudo, por procedi-
mentos interpretativos, teatrais, e improvisadores (TODOROV, 1988). O 
conquistador deve desenvolver processos de observação e de atribuição de 
sentidos por meio de analogias construídas a partir de estoques anteriores 
de conhecimentos.

A “guerra de conquista” supõe certa disposição de linhas de força en-
tre um eu/nós e um outro, podendo oscilar das relações de violência às 
relações de poder (FOUCAULT, 1983), caracterizando-se enquanto guerra 
sobretudo pelas primeiras. Mas também implica uma dada forma de busca 
de sentidos alheios nos atos alheios, tarefa essencialmente semiótica. Es-
forços deste gênero envolvem uma grande e necessária agilidade diante do 
desconhecido humano para dar as respostas adequadas à obtenção dos fi ns 
pretendidos, ainda que fora do estoque simbólico oriundo do conquistador, 
se necessário, encenando aquilo em que não se acredita. Quero dizer que 
o ponto de partida fundamental e operador da conquista é a própria cons-
ciência da alteridade, e a capacidade de utilizá-la instrumentalmente para 
prever os passos e manipular o inimigo com efi cácia em face dos objetivos 
próprios dos conquistadores, ainda que os sentidos para as mesmas ações 
possam ser muito diversos entre os que se opõem. Distingue-se, destarte, 
nos termos de Todorov (1988), da “descoberta”, termo que designa uma 
confi guração de atos que se dirige à natureza, a espaços desconhecidos, no 
qual o encontro entre seres humanos não é o centro mesmo da empresa.

Se a violência física está afastada quando relações de poder estão em 
jogo, os processos atualizados na guerra podem se transformar para per-
manecer, compondo diferentes aspectos presentes na conquista: um “ou-
tro” humano que é desconhecido em maior ou menor grau, associado a 
um espaço geográfi co que se pretende ocupar; uma organização militar 
(na qual devem ser incluídos os especialistas no deslinde/atribuição de sig-
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nifi cações inauditas) com uma direção centralizada (de diferentes modos) 
a defi nir e a representar a unidade da empresa, muitas vezes parcialmente 
fi ctícia; o(s) povo(s) de origem da organização.

Formulando de outro modo: 1) a organização militar conquistadora 
encimada imaginariamente por uma realeza, um império ou constructos 
como Deus, a nação etc., e nos seus desdobramentos, por um corpo que 
se chamará de administrativo com funções integrativas e de imaginação 
social; 2) o povo do qual se origina, entendendo-se como tal o conjunto de 
unidades sociais sujeitas (de diferentes modos e com distintos graus de de-
pendência) a uma direção comum e reconhecendo-se uma identidade social 
comum, ainda que superposta a outras múltiplas identidades distintivas; 
3) o butim, composto pelo povo propriamente conquistado, transformado 
em cativo, suas terras e suas riquezas, os quais, no caso da conquista, são 
mercantilizados por meio da guerra em seu primeiro momento, sendo lan-
çados em circuitos comerciais de grande amplitude.

Em uma etapa posterior, o butim vem a se compor, através de múl-
tiplos modos de exercício do poder e do estabelecimento de relações de 
dominação (de presença de um corpo administrativo pautado por normas 
próprias, portanto), em matéria para variadas e estáveis formas de tráfi co 
e comércio. A dimensão econômica da conquista deve, pois, ser destacada, 
diferenciando-a nos planos político, social e imaginário de seu momento 
seguinte, com o estabelecimento de dispositivos de exploração pautados 
nas formas de compulsão extraeconômica ao trabalho, na tributação sob 
variadas formas: a guerra de conquista dá lucros a seus participantes quer 
na qualidade de integrantes da organização militar realizadora da tarefa 
guerreira, quer na de parte de um corpo administrativo que age de modo 
mais amplo, inclusive sob as suas variadas formas de delegação de poderes 
a grupos privados. Para o estado de conquista romano, no qual “classe 
política” (NICOLET, 1976) e empreendedores da guerra se confundiam, 
Finley (1985 e 1986) destaca que a tomada de decisão quanto à guerra 
implicava o balanceamento objetivo das possibilidades de ganhos pecuni-
ários (e diretamente monetários) a serem auferidos.

Para que se conceitue uma guerra como de “conquista”, um segmen-
to dos povos autóctones cujos territórios são invadidos por organizações 
militares conquistadoras (quer portem formas de maior ou menor centra-
lização política, quer sejam etnicamente diferenciados com relações an-
tagônicas entre si) deve: 1) se aliar e/ou fundir, tornando-se integrante 
hierarquicamente diferenciado dos povos conquistadores, maximizando 
as forças invasoras; 2) classifi car e hierarquizar com base em critérios que 
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colocam os conquistadores no ápice da estrutura de poder que se gera, 
estabelecendo desigualdades tendentes a duráveis entre componentes dos 
povos conquistados onde antes estas inexistiam ou baseavam-se em outros 
princípios de segmentação.

Porém, conquanto operem modos de segregação variados, codifi cados 
ou não sob forma jurídica, entre as unidades sociais do povo conquista-
dor, diferenciando-as entre si e internamente, confl itos de diversas ordens 
acabam por eclodir, a longo prazo, de modo característico do quadro de 
tensões constitutivas de totalidades sociais mais inclusivas. Opõem-se seus 
distintos segmentos à administração conquistadora (em especial, aos seus 
aparelhos militares) e seus suportes mais diretos (com as formas de repro-
dução operadas para guarnecer seus privilégios). Frise-se, porém, que uma 
vez estabelecidas alianças no momento da conquista, só se deve considerar 
como povo conquistado aquele que se torna cativo pela guerra e integra o 
butim.8

Mais signifi cativo é perceber a conquista tendo como consequência a 
fi xação de parte do povo conquistador nos territórios adquiridos pela guer-
ra. Esse processo se amplia após a vitória, confi gurando um maior afl uxo 
de população originária das unidades sociais invasoras. Isto envolve a pri-
mazia de outras formas administrativas em detrimento das propriamente 
militares para gerir a exploração sistemática do butim e veicular elementos 
culturais básicos do invasor, capazes de, por sua presença, defi nirem o per-
tencimento dos ocupantes daqueles territórios a uma unidade social mais 
inclusiva e com maior interdependência funcional entre suas partes, signos 
e valores, cujas introdução/cotidianização/reprodução seriam realizadas 
através de instituições concebidas para este fi m.

Em sociedades políticas surgidas de conquistas coloca-se sempre – o 
que é comum a processos de integração formadores de totalidades sociais 
mais inclusivas – a relação entre o controle de recursos (primordialmente 
a terra) nos territórios conquistados (ou unifi cados, caso se tome o ponto 
de vista da população que se alia ao conquistador) e o status dos compo-
nentes segundo suas condição e posição de classe prévias e posteriores à 
conquista, bem como seus desdobramentos institucionais em face de uma 
nova totalidade. Formulando em termos mais restritos e, talvez, pouco 
adequados aos povos indígenas, mas plenamente cabíveis aos povos con-

8 Mesmo não sendo o objetivo deste texto, deve-se ressaltar a multiplicidade de formas de 
escravização e suas gradações hierárquicas dentro de uma mesma unidade social. Sua neces-
sária redução no estabelecimento de um modelo interpretativo não implica desconhecê-los ou 
considerá-los irrelevantes.
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quistadores das Américas, seria pensar sobre a equação entre propriedade 
da terra e pertencimento cívico.

No longo prazo, a conquista invariavelmente determina a redefi nição 
das próprias unidades sociais conquistadoras, desde seus aspectos admi-
nistrativos e militares até os diversos níveis de participação política, pro-
cesso desenvolvido através de múltiplas formas de confl ito, no limite a 
guerra. Desta forma poderiam ser lidas as “guerras de independência” no 
continente americano em relação às unidades geradoras do que se constrói 
no “Novo Mundo” e (para se falar num registro mais extremo), no mundo 
conquistado e submetido pelos europeus, cujo “espelho” (ou imagem im-
posta) passaria a ter no Estado nacional seu refl exo privilegiado e limite a 
modos de participação política por excelência.

O vínculo interativo de aliança, base das futuras estruturas de domínio 
envolvendo os povos invadidos, é elemento básico deste constructo formal, 
sendo importante ressaltar que a existência de três estratos – organização 
administrativa conquistadora, povo conquistador e povos aliados ao con-
quistador – detona possibilidades relacionais passíveis de serem apropria-
das a partir da ideia da tríade como colocada por Simmel (1964). Segundo 
o autor, em um jogo entre os três termos, no qual o objeto que se disputa é 
o butim, passa-se muito do que será a matéria de distintas articulações de 
poder, passíveis de serem descritas para casos concretos através da noção 
de situação histórica. O exercício do poder tutelar encontraria interessan-
tes matizes quando remetido a este quadro formal da interação triangular: 
mediar sem tomar partido em disputas, desta maneira acumulando poder; 
arbitrá-las, decidindo-se por uma das partes; utilizar-se do confl ito em 
proveito próprio ou, para usar a expressão romana, divide et impera (SIM-
MEL, 1964: 164-169), intencionalmente produzindo o dissenso.

Administração e engendramento de comunidades políticas nacionais

Partindo dos elementos formais anteriormente apresentados sob a forma 
da empresa da conquista, podemos indagar que modos de articulação so-
cial e de ação política coletivas surgem da invasão e do confronto entre 
conquistador e conquistados. Quais são as continuidades e os distancia-
mentos dados a cada novo povo indígena “pacifi cado”? O que é o “índio”, 
termo apropriado para designar um status social, matéria de incidência 
de um conjunto de práticas de governo, que se transformou em constructo 
amplamente disseminado no senso comum dos países americanos? Per-
guntas muito abrangentes, informes, e em aparência simplórias, nem por 
isso não formuláveis. Sua resposta não pode ser genérica e única, apenas 
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no plano do modelo, como aqui estou trabalhando. Contudo, é possível 
recolocá-las ao se reconhecer que toda conquista envolve a subsequente 
administração do butim, processo capaz de produzir homogeneidades ine-
xistentes antes de sua intervenção: de terras indivisas, ou sujeitas a outros 
padrões de delimitação, criam-se “territórios”, produz-se uma “popula-
ção” capaz de se reconhecer como uma comunidade (enquanto objeto de 
controle racional por aparelhos de poder) onde antes só existiam povos 
dispersos, histórica, linguística e culturalmente distintos. A administração 
da conquista, se classifi ca e hierarquiza, segmentando, também unifi ca e 
agrega, integrando.

Em trabalho especialmente pautado pelos casos hispano-americanos 
Benedict Anderson (1991) articula a constituição de impérios mundiais e a 
emergência nas Américas de nacionalismos prévios aos surgidos na Euro-
pa. O autor remete tais fenômenos à administração externa e às formas de 
exercício da soberania sob o Estado monárquico moderno. Interrogando-
-se sobre as razões dessa anterioridade americana, do que chama nation-
-ness (traduzido por “consciência nacional”), Anderson começa por sina-
lizar o fato de as assim chamadas colônias do continente americano terem 
se constituído em unidades administrativas entre os séculos XVI a XVIII. 
Propõe que se tome o modo pelo qual as organizações administrativas 
produzem signifi cação como central na investigação de como essas colô-
nias derivaram em comunidades nacionais imaginadas e de onde surgiram 
pátrias.

Tal indagação é fundamental para minha proposta. Benedict Anderson 
começa a respondê-la utilizando as refl exões de Victor Turner (1974) acer-
ca do papel das peregrinações e viagens de caráter religioso na criação de 
sentimentos comunitários. Desloca tais ideias da órbita das comunidades 
religiosas para a dos sentimentos comunitários surgidos com o hiato entre 
a corte e as distintas colônias em impérios transcontinentais, o que impu-
nha frequentes viagens pelas necessidades da administração.

Sob a égide do poder soberano, o impulso básico, ao nível europeu, 
era submeter a fragmentação territorialmente dispersa da nobreza feudal 
por meio de uma administração unifi cada em torno do monarca absoluto. 
A corte passava a ter, assim, um papel de centralidade que contrastava 
com a circulação de funcionários cujo poder era dependente da vontade 
do soberano, em uma administração patrimonial altamente estratifi cada. 
Considerando que os movimentos de independência nas Américas parti-
ram de grupos sociais crioulos – quer surgidos como fruto de casamentos 
entre conquistadores e povos indígenas (ou africanos), quer os que por 
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nascimento nas Américas, embora de pais europeus, tinham outro status 
– Anderson sugere como no pós-independência esses futuros estratos do-
minantes caminharam para redefi nir os indígenas, e outras populações de 
status inferior oriundas da fi xação de componentes do povo conquistador, 
enquanto parte de uma comunidade nacional, embora sem os mesmos di-
reitos de participação política.

Anderson destaca o sistema de constrições existente em uma “socieda-
de de corte estendida”, como a vivida pelo que denomina genericamente 
crioulos, detentores de amplo controle sobre a terra, mas privados, em sua 
maioria, de prestígio pelo pouco acesso às cortes europeias: o horizonte 
máximo de ascensão do crioulos constituía-se, na maior parte dos casos, 
no centro administrativo de uma província, ou em uma passagem rápida 
para estudos nas metrópoles. A despeito das nuances distintivas dos futu-
ros países, dos sistemas coloniais vinculados a impérios transcontinentais 
muito diferenciados, o fundamental é destacar que nas diversas colônias 
operava todo um sistema de exclusões relacionado a um gradiente de estra-
tifi cação social que distinguia entre massa cívica e classe política. O acesso 
a essa classe política estava restrito basicamente aos europeus, indicando 
uma clara evocação do mundo romano. Anderson dá ênfase ainda a for-
mas de circulação da informação para criar uma comunidade de signifi ca-
dos, como seria o efeito da imprensa diária dos inícios do século XIX em 
diante. A administração permitiria, assim, pelo seu peso sob os regimes 
de soberania, ao limitar e excluir o acesso ao soberano e à sua corte, que 
os estratos por ela diferenciados e hierarquizados se reconhecessem como 
partícipes de uma “comunidade imaginada” (ANDERSON, 1991).

A administração tem, pois, um signifi cado determinante, embora não 
único, nos processos de formação de Estados nacionais, mormente em ter-
ritórios conquistados. Dentre os diversos aparelhos de poder, os de caráter 
militar são básicos, e seu formato seria matéria para indagação específi ca, 
pois como sinaliza Tilly, “[...] guerra é condição característica, e o exérci-
to armado o instrumento característico do sistema de estado”.9 É a força 
militar que territorializa, pela sua fi xação em unidades administrativas, 
impondo um controle centralizado a redes sociais a serem compostas em 
uma única comunidade política, ao mesmo tempo distinguindo-a de ou-
tras. Como diz Foucault (1977: 151), se, do século XVIII em diante, há 
um sonho jurídico de uma sociedade “contratualista”, há também um so-

9 “[...] war is the characteristic condition, and armed force the characteristic instrument, of 
the state system” (TILLY, 1975: 52) (citação do original em inglês, tradução do autor).
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nho militar de uma sociedade disciplinar que tem sido negligenciado, por 
exemplo, na refl exão da antropologia política.

Com a ideia de poder tutelar busquei, portanto, descrever formas de 
ação que, se nem sempre estatais em sua origem histórica, em um dado 
momento se concentraram, sob o comando dos especialistas em imagina-
ção de coletividades e de sua administração, em um centro social e geográ-
fi co de poder imaginado como nacional. Tal exercício de poder estatizado 
sobre as ações dos povos indígenas e sobre seus territórios, no plano histó-
rico origina-se, em primeira instância, e guarda continuidades implícitas 
com as conquistas portuguesas e sua administração por dispositivos que 
visavam assegurar a soberania do monarca lusitano sobre territórios dis-
postos em variados continentes com um equipamento material e recursos 
humanos bastante reduzidos. 

Esta é uma modalidade de poder de uma comunidade política centra-
lizada sob o poderio de um Estado dotado de um Exército profi ssional, 
tíbio e insufi ciente, entendido aqui, em um certo plano, como resultante e 
vetor dependente da articulação de amplas redes sociais dispostas ao longo 
de territórios, que se vinculam e se fazem Estado por mecanismos e em 
tempos diferenciados. Nesse movimento de centralização, concentração de 
recursos e hierarquização, as elites que compõem os estratos dominantes e 
os quadros administrativos das colônias e dos Estados nacionais nascentes 
mantêm a pretensão de abarcar e submeter a multiplicidade de comunida-
des étnicas distintas, e dispostas em um espaço apropriado sob a forma 
de território, realidade cuja predefi nição em face de outras comunidades 
políticas igualmente heteróclitas (Estados nacionais) é relativa e instável. 
Separando, pela lógica, o historicamente inseparável, pode-se dizer que o 
exercício de poder tutelar deve ser pensado como se integrasse tanto ele-
mentos das sociedades de soberania quanto das disciplinares, mas é antes 
de tudo um poder estatizado em agências que se propõem a ter abran-
gência “nacional”, isto é, estender-se enquanto malha administrativa por 
todo o mapa político do País. Sua função ao mesmo tempo é estratégica e 
tática, nela, no caso brasileiro, a matriz militar da guerra de conquista está 
sempre presente no plano retórico. Mas se considerarmos o poder perfor-
mativo das palavras, os modos de enunciação são também determinantes.

Dito de outro modo, trata-se de “sedentarizar povos errantes”, vencen-
do-lhes – a partir de ações sobre suas ações e não pela violência – a resis-
tência em se fi xarem em lugares defi nidos pela administração, ou de cap-
turar para esta rede de agências de governo outros povos com longo tempo 
de interação com o conquistador, operando para tanto com a ideia de um 
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mapa nacional. Sobre este se disporiam as diversas unidades de ação da 
agência, cuja maior ou menor amplitude geográfi ca de gestão repercutiria 
na mesma proporção em peso funcional: à maior restrição de âmbito cabe-
ria um suposto menor poder de decisão defi nido por normas operacionais 
internas à agência. Como nas sociedades de soberania, tal forma de poder 
incide sobre espaços, estabelecendo-lhes limites muitas vezes com o empre-
go de processos fundamentalmente de exibição e de teatralização. Criam-
-se assim territórios para e pela função de administrá-los. Mas isto é feito 
excluindo/incluindo coletividades na esfera de controle administrativo, às 
quais são atribuídas posições sociais específi cas, isto é, status diferencia-
dos. O exercício do poder tutelar implica, pois, obter o monopólio dos atos 
de defi nir e controlar o que são as coletividades sobre as quais incidirá.

Pode-se parafrasear Foucault, quando compara os modelos de exclusão 
suscitados pela lepra e os esquemas disciplinares engendrados a partir da 
peste: ao criar “postos indígenas” aos quais os povos autóctones deve-
riam (re/a)correr e junto aos quais deveriam se segregar o poder tutelar 
exclui. Ao mesmo tempo, a partir de um centro de poder, inclui coletivi-
dades e terras em uma rede nacional de vigilância e controle, tênue que o 
seja. Unidades de ação locais da agência de governo dos “índios”, o termo 
“posto” – léxico cujos variados signifi cados evocam as ideias de sistema 
hierárquico e de ação militar – insinua um dispositivo de poder cuja ação 
deveria gerar, pelo tratamento supostamente segregado das populações às 
quais se destinava a atender, porções separadas do espaço interior estabe-
lecido pelos limites internacionais do Estado nacional brasileiro.

O que aí está em jogo não é a capacidade de os povos indígenas impo-
rem e fazerem reconhecer um território próprio, articulado a uma identi-
dade etnicamente distintiva e a tradições em permanente mudança em face 
da interação com outras populações e com os poderes de Estado (BARTH, 
1984). Para a administração, o importante, repito, é rotular genericamente 
coletividades, adscrevendo-as a espaços e práticas supostamente distintos, 
e inseri-las em um sistema codifi cado de atribuições positivas e negativas 
– um status portanto – parte de um mecanismo imaginado como de gover-
no – no sentido proposto por Michel Foucault (2004) – operado em escala 
nacional. Com tal adscrição, defi ne-se também um corpo de especialistas 
em cada tipo de coletividade.

O primeiro instrumento legal a regular tal função de identifi cação e 
hierarquização espacializada foi gerado pelo conjunto de atores que im-
plantou o SPI, e se transformou na Lei no 5.484/1928 (SOUZA LIMA, 
2009), que se pode considerar o primeiro estatuto do índio republicano e 
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que teve como fi m legitimar e universalizar a própria administração dian-
te de outros segmentos sociais e não dos povos indígenas sobre os quais 
incide diretamente. Tal aspecto é de signifi cativa importância, pois se a 
literatura especializada tem apontado a relação entre Estado nacional e 
expansão da cidadania – sobretudo, no plano de um acesso mais amplo 
por parte de certas classes e frações de classe aos direitos civis e sociais, e 
a uma suposta maior participação cívica e política – a forma como foi con-
cebida a inserção dos indígenas na “comunidade política brasileira” apon-
tava em direção muito distinta e oposta: a possibilidade de terem acesso a 
direitos básicos, como o reconhecimento das terras que ocupam, e a uma 
assistência diferenciada passava por serem defi nidos por sua hipossufi ci-
ência, como já vimos, fazendo-se necessária a presença de uma agência 
estatal capaz de governá-los, para isso, representando-os politicamente.

O melhor produto da dinâmica tutelar foi, talvez, a fi gura administra-
tiva das “reservas indígenas”, isto é, pequenas porções de terra reconhe-
cidas pela administração pública, através de suas diversas agências, como 
de posse de “índios” e atribuídas, por meios jurídicos, ao estabelecimento 
e à manutenção de povos indígenas específi cos. Sob a gestão do SPI, da 
Funai e até tempos muito recentes, as “reservas indígenas” foram defi ni-
das às custas de processos de alienação de dinâmicas internas às coleti-
vidades indígenas, e passaram a compor parte de um sistema de controle 
progressivamente estatizado e de apropriação fundiária que se procurou 
construir como de abrangência nacional. Sua fi nalidade era disciplinar o 
acesso e a utilização das terras, essencialmente pela tentativa de fi scaliza-
ção da circulação dos povos pelos seus territórios tradicionais, ao mesmo 
tempo mediando sua mercantilização, aplicando-lhes sistemas de registro 
e cadastramento (procedimento que não se impôs sem confl itos entre as 
inúmeras agências de governo, e que até hoje é insufi ciente) idealmente cen-
tralizados. As “reservas” foram também modos de concentrar e estatizar 
riquezas (terras para agricultura, pecuária e extração de minerais, fl orestas 
para extração de madeiras, borracha, castanha etc.) que a administração 
tutelar manteve para exploração direta ou indireta (por exemplo, pelo ar-
rendamento) sempre em suposto benefício dos indígenas e utilizando seu 
trabalho.10

10 Não desconheço a ação dos povos indígenase seu entretecimento ao que João Pacheco de 
Oliveira chamou de processo de territorialização (PACHECO DE OLIVEIRA, 1998). Quero, 
no entanto, valorizar o momento em que a delimitação das terras indígenas se fazia de acordo 
com padrões que vigiram essencialmente durante a existência do SPI, como também destacar, 
como já disse, a dimensão estatal dessas iniciativas.
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O exercício do poder tutelar implicou também um trabalho de semioti-
zação, mas de ordem diferente daquele atualizado na guerra de conquista. 
Até os fi nais do século XIX se falava em “civilizar os índios” e não se 
tinha dúvidas quanto àqueles que seriam matéria desse trabalho: se era 
fácil reconhecer a diferença entre “índios” e “não índios”, não era porque 
os povos indígenas não fossem matéria de produção etnográfi ca ou legal 
e de opiniões contraditórias, mas sim pela inexistência de uma agência de 
governo voltada especifi camente para o exercício tutelar que, ao operar 
incidindo sobre uns e deixando de fora outros, criava bases objetivas para 
atribuir o status “índio” a certas coletividades e não a outras.

Os “especialistas da signifi cação” da “era das nações” (“antropólo-
gos, sertanistas, indigenistas, missionários” notadamente, mas – por que 
não? – hoje também os profi ssionais da saúde “diferenciada”, da educação 
“diferenciada”, do desenvolvimento “diferenciado...”) não são só aqueles 
que, em processos de “pacifi cação”, refazem, de forma não violenta, o per-
curso dos conquistadores, enquadrando-se na categoria dos que fazem do 
“entendimento” e da “tradução” da alteridade sociocultural a matéria ou 
a ferramenta de seu trabalho. “Entender o outro” seria também apresentá-
-lo e relacioná-lo à comunidade nacional, inseri-lo, pois, na esfera da me-
mória, resolvendo de certo modo neste plano, e ainda que apenas nele, o 
problema dos limites e da forma de seu pertencimento à nação.

A posição institucional desses especialistas pode variar, mas é impos-
sível desconhecer que mantêm com a agência de poder tutelar relações 
complexas, quer dela participando, quer a ela se aliando ou se opondo. É 
também importante ter em mente que tal inserção se dá não apenas sob a 
forma de assimilação, mas também está presente sob o ângulo dos direitos 
diferenciados. Afi nal, após a Constituição de 1988, com frequência os “di-
ferentes” continuam sendo pouco ou nada consultados pelas agências de 
governo hoje encarregadas de um “atendimento diferenciado” e especial.

Em meu trabalho tomei enquanto centro para a tarefa interpretativa 
o plano organizacional e os modos de operação do SPI e depois da Funai 
no exercício do poder tutelar, utilizando-me dos documentos por estes ge-
rados, de minha própria participação no campo do indigenismo de modo 
a extrair refl exões sobre a prática tutelar. Optei por tal ponto de partida 
por considerá-lo como a dimensão necessária, pouco tratada na qualidade 
de um local onde se formula um “pensamento de Estado”, quer em estado 
prático, incorporado em posturas, repertórios de ações, estoques de conhe-
cimentos perceptíveis em performances e em pequenos ritos da vida coti-
diana, quer codifi cados em normas para operação dessas agências. Para 
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brincar com as palavras, saímos dos grandes vultos do pensamento social 
no Brasil para entrar nos pensamentos em ato do Brasil. Tal pensamento 
de Estado é mais facilmente atingível pela pesquisa histórica não restrita 
a um caso específi co, além de supor que não haja um descompasso radical 
entre esquemas de ação e esquemas de pensamento, e que descrever agên-
cias de governo é também descrever ideias, pois, ao fi m e ao cabo, como diz 
Geertz (1991), política é ação simbólica. Assim, vê-se superada na prática 
mesma da pesquisa empírica, a aparente dicotomia contida na proposição 
de Philip Abrams (1988) entre Estado como ideia e Estado como sistema.

Trata-se de assumir que as formas simbólicas, como veiculadas em pla-
nos, instruções e regras, têm força própria, enquanto pretendentes à uni-
versalidade e à racionalização, para além do fato de terem sido ou não e do 
modo como foram implementadas. Em minhas pesquisas, não pretendi ava-
liar ou mensurar a suposta efi cácia do SPI ou mais amplamente das práticas 
tutelares, seus méritos, ou qualquer outra demanda moralizante e valorati-
va, o que implicaria indagar quais os parâmetros utilizados para estabelecer 
a medida. No entanto, o que chamo de agência de poder tutelar existe há um 
século, com as descontinuidades que qualquer análise sobre a Funai terá em 
confronto com as do SPI. Se olhado do ponto de vista de efetivas ações para 
os indígenas, um século é tempo considerável para que algo “inefi caz”, como 
a Funai foi chamada muitas vezes, permaneça. Dada como quase “morta” 
em tempos recentes, a Funai “renasceu” e, apesar da Constituição Cidadã, 
voltou ainda mantendo muito de tutelar em suas práticas!11

Afi nal a “inércia” – uma inércia febril e laboriosa, de fato – caracte-
rística de toda burocracia, encobre o caráter autorreprodutivo e o esforço 
em permanecer que são partes de dispositivos de poder mais amplos que 
alicerçam o funcionamento do sistema de Estado ao mesmo tempo se ali-
cerçando – movimento que uma sociologia e uma antropologia históricas 
da administração teriam muito a esclarecer. Mudar tais dispositivos ar-
raigados nas práticas cotidianas não implica alterações necessariamente 
grandiosas ou panaceias políticas, como as muitas “reformas administra-
tivas” que vêm sendo anunciadas desde o início do regime republicano 
no Brasil, mas em um primeiro trabalho de desvendamento de suas bases 
político-simbólicas, o esteio dessa suposta inércia e da capacidade de disse-
minação de tais conhecimentos. Afi nal, inexiste um processo específi co de 
treinamento e transmissão de conhecimentos que sustente a manutenção 
de certas práticas no trabalho direto com os povos.

11 Para a designação da Funai como morta-viva (termo de Marcio Santilli em entrevista), ver Ri-
cardo (1996); para a recente reestruturação e o fortalecimento da Funai, ver Souza Lima (2011).
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Tradições coloniais: conhecimentos para gestão e perpetuação 
da desigualdade social

Até aqui procurei (re)construir, enquanto um modelo, a trajetória do que 
chamei de poder tutelar, a partir de elementos que articulam os exercícios 
de poder sobre os povos indígenas à invasão e à conquista do território 
americano, para depois situá-las nos processo de formação de Estado e 
construção da nação. Parece-me agora importante sinalizar como os co-
nhecimentos gerados na guerra de conquista e na colonização do território 
brasileiro se desdobram no tempo – parte de estoques simbólicos e reper-
tórios de ações mais amplos – se perpetuam, se fazem presentes e se redefi -
nem. Isso implica ter em mente como as agências de Estados nacionais – no 
presente caso, o brasileiro – através de seus quadros administrativos, pro-
duzem, transmitem, reproduzem e apresentam-se especializadas quanto ao 
conhecimento destinado à gestão de espaços e populações, modifi cando 
tais estoques e repertórios no fl uxo da vida diária.12

A ideia de tutela implementada pelo regime republicano não é a mesma 
do período imperial ou colonial, nem tampouco aquela que permanece 
ainda hoje em atos, posturas, normas; mas reconheço que ela tampouco 
pode ser explicada sem o recurso a uma história apreensível apenas na 
longa duração. Ao dizê-lo, não estou preocupado em sublinhar os modos 
pelos quais esse conhecimento é reapropriado e ressignifi cado pelos povos 
indígenas ou outros segmentos populacionais. Esses modos, dos quais não 
me ocuparei aqui, são uma dimensão fundamental em qualquer análise 

12 Criticando os empregos da noção de cultura em antropologia Fredrik Barth propõe: “Usar 
a ideia de conhecimento (no sentido daquilo que as pessoas empregam para interpretar e agir 
no mundo: tanto sentimentos quanto pensamentos, tanto habilidades incorporadas quanto 
taxonomias e modelos verbais) como nosso protótipo para cultura nos permite construir 
modelos de cultura bastante diferentes e convida a uma imagética menos vulnerável à cons-
trução na qual o discurso de desempoderamento é elaborado. Aqui estão alguns dos princi-
pais pontos. A imagem da cultura enquanto conhecimento,é menos abstrata e aponta para o 
engajamento das pessoas no mundo, através da ação. Tal imagem reconhece a realidade da 
contínua variação global, não dissociável em culturas homogeneizadas e mutuamente estra-
nhas. Isso nos alerta para o intercâmbio e o fl uxo. O “conhecimento” não é passível de carac-
terização como diferença: na verdade, um mesmo ou similar conhecimento é usado de forma 
óbvia e reproduzido em diferentes populações locais para propiciar bases de sustentação para 
pensamentos e ações. Mas também existem muitos corpos de conhecimentos divergentes e 
diferentes modos de conhecer no interior de cada população, assim como entre diferentes 
populações. Portanto, o foco no conhecimento articula a cultura de um modo que a torna 
transitiva na interação entre as pessoas, como resultado de seu uso potencial para as duas 
partes. Assim, outros modelos de representação, e outras e mais dinâmicas questões, vêm 
à tona quando moldamos a cultura nas seguintes modalidades: variação, posicionamento, 
prática, troca, reprodução, mudança, criatividade” (1995:66). (citaçãodo original em inglês, 
tradução do autor)
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de processos em jogo em situações sociais concretas já que também nelas 
esses estoques e repertórios que jazem no – e fazem o exercício do poder 
tutelar – estão em fl uxo de transformação, mostrando-se como pluralidade 
e estando bastante alheios às formalizações no plano dos modelos, formu-
lações estas necessárias ao trabalho teórico. 

As elaborações próprias a cada povo indígena, a partir de suas cos-
mologias e tradições, são imprescindíveis a certos planos de análise. Sem 
desconhecê-las, eu me preocupo em conhecer os exercícios dos poderes de 
Estado que as afetaram por longo tempo, eainda hoje permanecem lar-
gamente desconhecidos pela antropologia e pela historiografi a no Brasil. 
Não creio que qualquer análise focada apenas nas concepções indígenas 
desses exercícios seja sufi ciente para permitir um entendimento do fun-
cionamento das tecnologias de governo pela administração, nem que este 
possa ser deduzido de teorias sem a confrontação da pesquisa empírica.

De maneira mais abrangente, isto signifi ca reconhecer que os especia-
listas na gestão cotidiana das formas de governo encasteladas nos mo-
dos de dominação são produtores e transmissores de saberes que têm uma 
história própria, objeto para a investigação genealógica e para o estudo 
antropológico das formas de poder nos seus desdobramentos no tempo, 
estudos que sejam capazes também de dialogar com a (macro)sociologia 
histórica. Isto implica a necessidade de, ao menos, dois movimentos pri-
mários no plano analítico-interpretativo: 1) o de religamento dos estudos 
sobre formação de Estado no Brasil (e, de modo mais amplo, o das formas 
político-culturais) aos da história portuguesa, mais especifi camente à do 
seu Império colonial, tomando o âmbito lusófono enquanto universo de 
referência e comparação privilegiado; 2) o de reconhecimento do estudo de 
certos poderes e políticas em Estados nacionais resultantes de processos de 
colonização por europeus na atualidade, que ganha em perspectiva, pro-
fundidade histórica e possibilidades de crítica social se remetido ao efeito 
de (re)instituição da desigualdade constituinte das “situações coloniais” 
(BALANDIER, 1951).

É no sentido de construir instrumentos que permitam uma melhor per-
cepção sociogenética de certos poderes de Estado que pode ser importante 
pensar na dimensão das formas de conhecimento e nos repertórios per-
formáticos gerados nas empresas coloniais, em sua transmissão, distribui-
ção, reprodução e ressignifi cação.13 Não quero com isso defi nir uma única 
“cultura do colonialismo português”, colocando o Brasil como suposto 

13 Cf. Nicholas Thomas (1994).
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herdeiro deste legado, presente na sociedade brasileira no amplo domínio 
das relações pessoais, em determinados aspectos de certa informalidade 
e concisão jurídica etc. Neste texto, quero sinalizar como certas catego-
rias de agentes sociais específi cos, responsáveis pela gestão de distintos 
aspectos do empreendimento imperial, em diferentes momentos do tempo 
e em interação com as realidades locais preexistentes à sua intervenção, 
produziram, geriram e transmitiram seus conhecimentos. É à pluralidade 
e à complexidade dos saberes e dos poderes desses “especialistas”, sua 
constituição e reelaboração, que seria oportuno dirigir um conjunto de 
perguntas, movimento interpretativo a ser associado a outros.

Sem tentar subsumir uma mesma ordem e a continuidade de um tempo 
único a partir de um “centro exemplar” – o da metrópole e da corte portu-
guesa – seria interessante preservar a visão da complexidade e da variação 
entre tempos e escalas espaciais distintas ao mundo surgido das conquistas 
portuguesas desde o século XV, sem procurar nem mesmo defi nir gran-
des marcos cronológicos aprioristicamente. Uma via possível para isso se-
ria a utilização descritiva e formal das propostas de Fredrik Barth (1975, 
1982, 1993, 1995 e 2000) para a abordagem dos fenômenos culturais. 
Isto signifi caria pensar no rendimento do uso do conceito de “tradições 
de conhecimento” para refl etir acerca dos vínculos entre empresa imperial 
portuguesa e os Estados surgidos em regiões onde esta operou. Faço aqui 
uma leitura (bastante) interessada dos seus textos para os fi ns da análise 
que quero efetuar.

Estou chamando de tradição de conhecimento para gestão colonial um 
conjunto de saberes/fazeres, quer incorporados e reproduzidos em padrões 
costumeiros de interação, quer objetivados em codifi cações, elementos 
materiais de cultura (arquitetura, indumentária etc.) e incorporados em 
etiquetas, disposições corporais, gestos estereotipados. Descobrir e dis-
seminar informações, submeter e defi nir, classifi car e hierarquizar, aglu-
tinar e localizar os povos conquistados e os espaços por eles habitados 
são operações desenvolvidas pelo que chamo de saberes de gestão e pelos 
poderes pelos quais se fazem e geram. Mas tais formas de conhecimento 
incidem também sobre os povos e as organizações que conquistam e co-
lonizam novos espaços geográfi cos e seus habitantes, em um necessário e 
transformador efeito de retorno. Ou seja, nas malhas dos modos de domi-
nação estão todos imbricados, não importa se assimetricamente em posição 
superior ou inferior, e esse imbricamento muda, mesmo quando a sensação 
de que quanto mais muda mais permanece o mesmo: se a assimetria se 
reproduz, ela não é a mesma, as possibilidades de insurgência mudando 
igualmente.
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Os conhecimentos assim gerados reordenam as representações dos 
povos colonizadores, e de suas organizações administrativas, sobre a na-
tureza e as sociedades humanas, conferindo-lhes novas posições em seus 
próprios mapas mentais. Sugiro, pois, que os poderes de gestão de popu-
lações em contextos coloniais defi nem simultaneamente espaços sociais e 
geográfi cos criando verdadeiros territórios entretecidos a hierarquias so-
ciais. Claro está que a agência dos povos indígenas e de outras coletivida-
des submetidas à intervenção das agências estatais é parte essencial das 
confi gurações sociais com que o pesquisador se depara nas pesquisas que 
empreende. Ainda que estas repercutam nos centros de poder, difi cilmente 
são consideradas enquanto tais.

Mesmo quando aparentemente voltado para uma integração crescente 
entre povos conquistadores e conquistado, o trabalho de gestão colonial 
perpetua a desigualdade de capacidade de realização, de mando e de ver 
seu mando obedecido, assegurando o domínio do colonizador. Quando 
protegem a diferença cultural à guisa de permitir a continuidade dos mo-
dos e dos estilos de vida que nelas se baseiam, como em uma espécie de 
estado in vitro, os poderes postos em jogo pelos colonizadores em uma 
situação colonial exacerbam-na e criam a necessidade de mediação para 
que os colonizados possam acessar as formas sociais que lhe são impostas 
como as certas e dominantes. Quando, na busca de uma maior integração 
social, os colonizadores aproximam as diferenças entre suas tradições e 
a dos colonizados amesquinham as correntes culturais desses povos, cir-
cunscrevendo-as, delas se apropriando, objetifi cando e exotizando o co-
tidiano dos povos que dominam. Em ambos os casos reproduzem a desi-
gualdade social.

Pensando a partir do caso brasileiro, em especial do exercício dos po-
deres de Estado sobre as populações indígenas, e tendo sempre presente 
como horizonte de refl exão a colonização portuguesa, proponho distinguir 
quatro grandes tradições de conhecimento para esta gestão (colonial) da 
desigualdade entre os povos indígenas e os africanos transplantados, além 
dos contingentes populacionais que aqui surgiram. Elaborando-as como 
tipos ideais para pensá-las, pode-se denominá-las de “tradição sertanista”, 
“tradição missionária”, “tradição mercantilista” e “tradição escravista”.

Por “tradição sertanista” entendo um conjunto de saberes/fazeres que, 
alterando-se ao longo do tempo, podem ser reportados ao início da ex-
ploração portuguesa da África, notadamente à dos espaços afastados do 
litoral, os chamados, desde o século XV e já na África, sertões. Explorar 
e registrar os contornos de espaços geográfi cos incógnitos, inserindo-os 
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no conjunto de representações acumuladas como partes do mundo co-
nhecido pelo explorador, gerando com frequência conhecimentos de valor 
estratégico no plano geopolítico e econômico, transformados ou não em 
cartas e mapas geográfi cos, avaliá-los enquanto fontes para uso comercial, 
esboçar uma descrição das populações humanas nativas desses espaços, 
mantendo com elas contatos e trocas iniciais, muitas vezes estabelecendo 
algumas das primeiras operações de uma guerra de conquista, são apenas 
algumas das ações características do que situo, em larga medida separan-
do em termos formais para fi ns analíticos, como “tradição sertanista”. 
No caso brasileiro, no contexto da proteção ofi cial aos índios, logo no 
século XX, o termo “sertanista” designava o especialista nas técnicas de 
“atração” e “pacifi cação” (SOUZA LIMA, 1995) de índios ainda arredios 
à interação regular com as agências de governo, fossem hostis ou não.14

Por “tradição missionária” é possível designar o conjunto de saberes 
que têm na Igreja Católica seu ponto de dispersão, e no Cristianismo em 
geral, sua referência básica, sobretudo através do dispositivo da “conver-
são” e das técnicas de pastorado.15 Era necessário entender os “usos e cos-
tumes dos povos gentios” para explicar e impor os modos de ser e agir eu-
ropeus, produzindo não apenas aliados e mão de obra, mas transformando 
pagãos em catecúmenos, ainda que à custa também da violência física. 
Tratava-se, pois, de assegurar que porções cada vez mais signifi cativas das 
realidades construídas pelo colonizador adquirissem o automatismo dos 
efeitos de verdade, fossem incorporados e, por vezes, a partir de negocia-
ções variadas, sincretizados com correntes culturais dos povos autóctones. 
As missões e os aldeamentos foram locais especifi camente destinados a 
esse processo de cisão e refusão de povos.

A visão de mundo do conquistador estava presente em estado incorpo-
rado em valores, estoques de conhecimentos para a ação, modos de per-
cepção e repertórios para a interação, disposições corporais, formas de 
sentir e expressar-se, e objetivadas em crenças disseminadas e submetidas 
a dispositivos de controle social, instituições, códigos, tecnologias, mo-
numentos e narrativas que passam a construir e a constituir a “história” 
dos que nela se reconhecem. As elites crioulas são um particular exemplo 

14 Em Monteiro (1999), encontra-se uma interessante análise de documentos que nos repor-
tam aos tempos por excelência de constituição do sertanismo. Em Souza Lima (2002), procu-
rei mostrar as diferenças entre o que se chama de indigenismo a partir do contexto mexicano 
e o sertanismo no contexto brasileiro. Freire (2005) faz uma análise exemplar sobre a prática 
sertanista no SPI e na Funai.

15 Para a ideia de poder pastoral (ou pastorado cristão), ver Foucault (1990 e 2004).
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do triunfo da “tradição missionária”. Também a “tradição missionária” 
delimita lugares (não só missões e aldeamentos, mas escolas, seminários, 
faculdades, universidades etc.), modos de intervenção sobre o espaço e so-
bre o tempo através das populações com as quais se defronta, exercendo-se 
sobretudo e em termos ideais enquanto uma “pedagogia do exemplo”.16

Pode-se chamar de “tradição mercantil” um conjunto de saberes/faze-
res pouco voltado para o assenhoramento de espaços ou populações como 
fi ns em si: trata-se aqui de produzir e controlar fl uxos de interação para 
a troca de produtos entre povos dotados de radical alteridade cultural. 
Estão em circulação, portanto, também os conhecimentos e as formas de 
ação que permitem mercadejar com lucro, transpondo mundos sociais do-
tados de valores distintos quanto à troca, às regras de reciprocidade, ao 
mercado, produzindo interferências profundas na vida social dos povos 
vinculados por relações comerciais em contexto colonial. Algumas das 
operações a que os saberes/fazeres mercantis procedem nesse quadro de 
alteridade característico das empresas coloniais são: 1) perceber a natureza 
e as sociedades exóticas como fornecedoras e consumidoras de bens (desde 
produtos até hábitos mentais e representações) inexistentes em outros pon-
tos da geografi a articulada pelas redes de comércio que integram; 2) redi-
mensionar os signifi cados desses bens, de modo a que possam ser objeto 
de consumo progressivamente mais extenso para as coletividades para as 
quais estão total ou parcialmente indisponíveis, tornando-os necessidades; 
3) conceber e regular relações que permitam obter, transportar, circular 
amplamente e vender, de maneira extensiva, dentro da órbita de mercado 
percebida como privilegiada para esses “novos” produtos.

Talvez seja o funcionamento de sistemas escravistas o mais conhecido 
no tocante ao império português e ao Brasil. Todavia, a perspectiva de 
abordar certas dimensões do escravismo enquanto uma tradição de co-
nhecimento para a gestão colonial, logo no plano do que se pode chamar 
de cultura política da escravidão, pode ajudar a suscitar outras questões. 
Cabe indagar de que modo se construíram, comunicaram e reproduzi-
ram os conhecimentos necessários a: 1) reduzir e transportar, desenraizar 
culturalmente e inserir parcialmente em outro meio cultural (em especial 
quanto aos modos de trabalho) mantendo a hierarquização e a desigual-
dade; 2) imobilizar e controlar, fazer produzir e reproduzir-se, docilizar e 
cooptar, reprimir e dividir contingentes populacionais estrangeiros, trans-
formados em um tipo de mão de obra em aparência destituído de outro 

16 Em Castelnau-L’Estoile (2000), encontramos uma análise particularmente estimulante da 
empresa jesuítica de conversão dos gentios no Brasil. 
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valor que não o de seu uso como força de trabalho. De que modo surgem, 
são elaborados e transmitidos os conhecimentos para a administração de 
plantéis de escravos? Qual a sua genealogia, desde a escravidão no mundo 
antigo até os alvores do mundo dos descobrimentos? Como são transfor-
mados e em que idiomas de comunicação são veiculados e retidos? Quais 
os seus “especialistas” e os públicos a que se destinam?

O âmbito próprio da “tradição escravista” não deve ser confundido 
com o da “tradição sertanista” que, embora comporte o apresamento de 
cativos para o trabalho, se remete primordialmente à exploração dos es-
paços e aos momentos iniciais da conquista de povos pela empresa co-
lonizadora. Tampouco é o mesmo da “tradição mercantil”, na qual é a 
mercadoria escravo – e não o exercício do controle sobre seu trabalho e a 
riqueza que pode produzir – que está em jogo. Muito menos o estatuto de 
populações escravizadas – não só as de origem autóctone ao espaço da co-
lônia, mas também, e sobretudo, as para ele transplantadas – é matéria de 
indagação similar à da “tradição missionária”, que supõe a liberdade po-
tencial ou futura dos gentios, e espaços como as missões e os aldeamentos. 
O âmbito próprio à geração e à operação dos saberes/fazeres que se pode 
agregar como uma “tradição escravista” é o das unidades domésticas, ca-
sas – tomadas enquanto espaços de intimidade e unidades político-morais 
e econômicas – e suas formas de exercício de poder são coextensivas à 
gestão de famílias extensas e de suas clientelas associadas. Nesta escala, os 
poderes de Estado e os processos de sua formação são indissociáveis das 
relações familiares e pessoais, sendo estas, elas mesmas, relações de poder, 
uma variedade de ação sobre ações, das quais a violência física é um limite 
emblemático e sua caução última: trata-se aqui de extrair o máximo de 
valor através da compulsão extraeconômica para o trabalho.

As tradições (re)atualizadas: os técnicos em indigenismo da Fundação 
Nacional do Índio

A ideia de “tradições de conhecimento para gestão colonial da desigual-
dade” surgiu-me de pesquisas mais recentes sobre a Funai e pareceu-me 
especialmente útil como forma de explicar a formação e o desempenho dos 
agentes enquadrados em uma categoria administrativa da Funai, chamada 
“técnico em indigenismo”. Trata-se daqueles que, até momentos recentes, 
ocuparam a posição de únicos “especialistas em índios”, concebidos para 
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a função de chefe de posto, mas que também atuariam em muitos outros 
âmbitos na Fundação.17

O cargo de “técnico em indigenismo” da Funai está dentro de uma 
estrutura burocrática hierarquizada. Era o suporte a partir do qual se ge-
neralizaria a noção de “indigenista” como o profi ssional que trabalha em 
defesa das sociedades indígenas. Hoje o uso desta categoria está ampliada 
para os funcionários da agência como um todo, estejam eles dentro ou 
fora da Funai. Os indigenistas, qualquer que seja sua formação acadêmi-
ca, eram (e talvez ainda o sejam) indivíduos assim (auto)designados, que 
passaram por certos ritos de treinamento (como, por exemplo, os “cursos 
de indigenismo”); que integraram, ou integram, certas redes sociais; que 
comungaram de certos pressupostos ideológicos em seu trabalho direto em 
área ocupadas por povos indígenas.

A preocupação em treinar pessoal para o trabalho direto com as so-
ciedades indígenas, notadamente o da função de “chefe de posto indíge-
na”, não é nova. Na década de 1940 ela já estava implícita na proposta 
de criação de um “Instituto Indigenista Brasileiro”. Na década de 1950 
compareceu como um dos principais objetivos da criação de um curso de 
especialização, desenvolvido no Museu do Índio, voltado para capacita-
ção de pessoal em antropologia, com o duplo objetivo de produzir pes-
quisas em etnologia e difundir um padrão de inspiração “científi ca” ao 
trabalho de “proteção” às populações indígenas. Organizado por Darcy 
Ribeiro (1922-1997), o curso teve a participação de diversos professores 
conferencistas de outras instituições de pesquisa e ensino, dentre elas o 
Museu Nacional, através da presença do Professor Luiz de Castro Faria 
(1913-2004).18

Mas foi com a criação da Funai e com o surgimento ofi cial de um 
cargo de “técnico em indigenismo” que se faria sentir a necessidade ainda 
mais aguda de treinar pessoal para o exercício de uma série de funções. As 
discussões iniciais de criação da Funai, quando por breve tempo um Con-
selho Deliberativo se propôs a pensar um novo modelo de ação do Estado 
em face das sociedades indígenas, retomaram esta questão. O primeiro 
curso de treinamento de “técnicos em indigenismo” foi proposto em 1969 

17 Como mencionado no início, faço as interpretações seguintes com base em minha própria 
pesquisa sobre o SPI e, mais recentemente, sobre a Funai e à luz da monografi a de conclusão 
de graduação de Luiza Saldanha (1996). A recente (e muitíssimo parcial) “reestruturação” 
da Funai e os concursos para novos quadros na gestão de Marcio Meira introduziram novos 
elementos no cenário. Ver Souza Lima (2011).

18 Ver Souza Lima (2002).
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e realizado em 1970. A ele seguiram-se outros oito cursos, o último em 
1985, já no período da ditadura militar e do desenvolvimentismo regado 
a muitos fundos procedentes dos mecanismos multilaterais de fi nancia-
mento, momento em que o imperativo era viabilizar a expansão para a 
Amazônia (DAVIS, 1978).

Os propósitos iniciais dos cursos eram treinar novos funcionários e 
qualifi car os quadros de ação direta já existentes, muitos deles sem o ensi-
no médio completo, exigência que se deveria cumprir para ascender ao car-
go de “técnico em indigenismo”. Vários deles tinham funções inferiores, 
alguns eram “trabalhadores braçais” herdados da estrutura organizacio-
nal do SPI, que foram recrutados localmente para desempenhar funções de 
“chefe de posto indígena”. Era necessário dar-lhes os diplomas necessários 
à ascensão profi ssional de modo a conferir à Fundação um corpo funcio-
nal qualifi cado. Esta mescla de “concursados” para a Funai e “antigos 
funcionários” do SPI gerou obvias dissonâncias nos cursos durante algum 
tempo. Esse misto de reciclagem e introdução a neófi tos tem se feito pre-
sente nas parcas e mesmo nas mais recentes iniciativas de qualifi cação dos 
funcionários da agência.

Os conteúdos do curso também eram expressivos do período da di-
tadura militar no país, tanto quanto das continuidades com o SPI e suas 
variadas tentativas de conduzir a assimilação dos indígenas pela via da 
inserção no mercado de mão de obra rural, ou na sua contenção como um 
campesinato capaz de produzir insumos à exploração intensiva do campo. 
De início, marcado o destino desenvolvimentista e expansionista da agên-
cia, os cursos voltaram-se para o ensino de técnicas agrícolas que deveriam 
ser repassadas aos índios; de noções de “desenvolvimento comunitário”; 
primeiros socorros; sobrevivência na selva, operação de rádio; e rotinas 
burocrático-administrativas da Funai. Pouco a pouco outros conhecimen-
tos foram sendo incorporados: noções de sociologia, de antropologia e, 
sobretudo, estudos etnológicos, além de noções e técnicas de investigação 
em linguística. Para alguns dos participantes, tudo isso era novidade, para 
outros, era inócuo: mesmo dentre os “concursados” e novos pretendentes 
a cargos havia indivíduos dotados de níveis muito diferentes de informa-
ção quanto aos problemas indígenas, além de experiências de vida muito 
distintas. É bom lembrar que o segundo grau (o ensino médio) era o único 
pré-requisito exigido aos candidatos ao concurso público para esta carrei-
ra de Estado e que o ensino médio no Brasil não incluía, à época, nem so-
ciologia nem antropologia. A presença indígena nos conteúdos veiculados 
pelas disciplinas história e geografi a era superfi cial e simplifi cadora, como 
o é até hoje, apesar das leis vigentes.
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O curso contava também com duas outras formas de transmissão de 
conhecimentos: 1) “palestras de indigenistas” experientes, isto é, funcio-
nários da Funai (alguns já integrantes do SPI) com longo tempo de per-
manência entre populações indígenas. Dentre os palestrantes ganhavam 
relevo aqueles com a marca da experiência nos processos de atração e pa-
cifi cação de grupos arredios ou hostis (muitos com o cargo de “sertanista,” 
também existente no plano de cargos e salários da Funai; 2) após a “parte 
teórica” do curso os alunos eram encaminhados a um “estágio de campo”, 
no qual o pretendente ao cargo deveria se deslocar para umposto indígena 
da Funai e trabalhar sob a supervisão de um chefe de posto, devendo ao 
fi nal do estágio produzir um relatório.

Esses dois segmentos do curso merecem atenção. As “palestras” e o 
“estágio” criavam um espaço de transmissão de conhecimento, em estado 
prático e assistemático, permitindo aos neófi tos se identifi carem com o que 
viriam a fazer, terem acesso às tradições de conhecimentos que se presenti-
fi cam no exercício tutelar indigenista, portanto, convivendo com diferentes 
imagens do que seu trabalho deveria ser. No “estágio de campo” eram obri-
gados a escrever sobre suas experiências de trabalho. A escrita fez parte das 
rotinas dos chefes de postos antes que diversos fatores justifi cassem o uso 
da oralidade como registro preferencial, dentre eles o progressivo desman-
telamento da estrutura administrativa da Funai, a inexistência de recur-
sos destinados aos “projetos de desenvolvimento comunitário” (ou mesmo 
ao trabalho assistencial mais elementar), além da falta de outros suportes, 
como equipe de trabalho, uma área administrativa-meio que contribuís-
se criativamente para a atividade-fi m etc. Os relatórios tinham também 
a função, até hoje não cumprida, de recolher informações sobre as áreas 
indígenas a serem repassadas e sistematizadas pela administração central.

Está aí um modelo de administração pouco centralizado, em que o 
jogo de negociação que o mantém em funcionamento constrói regiões de 
infl uência que não coincidem com as circunscrições administrativas, per-
mitindo-se uma máxima dispersão da malha governamental muitas vezes 
assente em alianças duvidosas e alicerçada em redes de clientelismo, em 
diversas escalas. Mais do que em qualquer outro lugar, o já mencionado 
caráter ambíguo da tutela encontra aí um lugar privilegiado.19

19 Em Pacheco de Oliveira e Almeida (1998), encontra-se uma aguda crítica das práticas da 
Funai na criação administrativa de terras indígenas. Pautando-se em uma minuciosa análise 
de situação, os autores marcam como o emergencialismo – a fi guração de situações críticas – 
vira um elemento propulsor que faz a agência operar por crises, desconsiderando o cotidiano 
de sua ação.
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Os relatórios elaborados sobre os “estágios” nem sempre descreviam 
experiências positivas. Lendo o material, ou interrogando-se a memória 
dos que passaram pelo curso com frequência, tem-se a impressão de que o 
“estágio” propiciava a gênese de uma crítica comum à Fundação feita por 
todos os entrevistados. Segundo esses técnicos (alguns se reportando ao 
momento de seus estágios), quando em área indígena, o funcionário con-
tava consigo próprio. Era jogado à sua sorte pela estrutura administrativa-
-meio, tendo algumas vezes que aprender, de saída, como enfrentar seg-
mentos da própria da Funai. Para isso contava apenas com a boa relação 
que pudesse estabelecer com a coletividade indígena, com outros funcioná-
rios estatais, com missionários, com segmentos da população regional etc.

Nesse sentido, o curso de 1985 apresentou um diferencial em face dos 
anteriores, pois tinha uma intenção declarada de mudança. Foi gerado 
num momento em que os funcionários que haviam sido expurgados da 
agência nos anos mais duros do regime ditatorial voltavam à Funai. Esse 
curso pretendia formar indivíduos críticos da ação do Estado, que rom-
pessem com alguns aspectos consagrados nas práticas indigenistas, para 
isso devendo dialogar com experiências de intervenção entre coletividades 
indígenas produzidas por antropólogos, missionários e outros indigenistas 
da Funai, que desenvolveram, simultânea e contrariamente às gestões ao 
longo do período ditatorial, práticas alheias às do controle tutelar milita-
rizado (ou simplesmente alheias a procedimentos corruptos e corruptores). 
Pensava-se a tarefa indigenista menos como de mediação e mais como de 
“assessoramento” e “parceria” com as coletividades indígenas. Assim, es-
perava-se vivifi car a prática, e dar um passo na reformulação da máquina 
administrativa da Funai desde dentro. 

Uma vez aprovado, o “técnico em indigenismo” era deslocado para 
uma área indígena, onde tinha que desenvolver algum trabalho. Muitas 
vezes o que pôde fazer foi performatizar no nível local a existência de uma 
autoridade federal, um elo isolado de uma cadeia mais fi gurada que real, 
capaz de se articular e transmitir informações para fora da área em busca 
de auxílio, encenando um poderio que jamais existiu ou existiria, operan-
do a mágica do Estado que, como toda mágica, guarda em si as condições 
de sua efi cácia. No limite, e na medida em que não existiam recursos dis-
poníveis para atividades de interesse de e para os grupos indígenas, o que 
muitas vezes acontecia era que o “indigenista” fi cava em estado de perple-
xidade solitária, sem diálogos, sem troca de conhecimentos.

Se a Funai não apresentava recursos regulares e não cobrava plane-
jamentos a eles correspondentes, tampouco era possível ter propostas de 
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intervenção claras. Isto se agravaria pela própria regra de execução orça-
mentária da União, que atuava (e atua) mais obstaculizando do que con-
trolando os gastos públicos nos rincões longínquos, nos “sertões”, para 
usar um termo anacrônico. Obrigados a inventar soluções, os executores 
diretos das políticas de Estado para índios viam-se muitas vezes à mercê 
de outros funcionários ligados às atividades-meio (a algumas vezes odiosa 
“área administrativa”) e não às atividades-fi m da Fundação. Outras vezes 
a solução possível para a obtenção de recursos para operação em escala 
local foi empregar os próprios indígenas como funcionários da Fundação, 
inserindo-os enquanto parte da malha estatal, uma das formas para o cres-
cimento das redes de clientela entre índios e administradores que suportam 
sua existência “nacional”. Em outros momentos, a estratégia foi conse-
guir aposentadorias pelo Funrural (órgão de assistência aos trabalhadores 
rurais), como forma de obter recursos que mitigassem a fome e a doença 
entre as sociedades indígenas. Em todos esses casos, com um investimento 
fi nanceiro mínimo na ação direta, assegurou-se uma crescente integração 
entre as coletividades indígenas e a malha administrativa estatal. Na ad-
ministração de Márcio Santilli na presidência da Funai (setembro de 1995 
a março de 1996) foi possível saber o quanto era expressivo o número de 
funcionários indígenas no órgão e o quanto seus salários pesavam na eco-
nomia de certas aldeias.

Como o cargo de “técnico em indigenismo” não tinha uma carreira 
com sistema de qualifi cação e ascensão por mérito por isso os frequen-
tes deslocamentos difi cultavam a consolidação dos conhecimentos e das 
relações necessárias para atuar em uma sociedade indígena. A cada nova 
designação o técnico praticamente recomeçava do nada em outro posto, 
junto a outra etnia indígena, em outra região do País. Outro destino pos-
sível na trajetória desses especialistas era passar para instâncias não locais 
da estrutura burocrática da Funai. Mas isto é para falar dos que não se 
envolveram em práticas corruptas: muitas vezes, cioso de seu micropoder, 
orgulhoso da tutela, o “técnico em indigenismo”, ou mais frequentemente 
os que exerciam a função de chefe de posto, transformavam-se em régulos 
locais, gerindo clientelas, engajando-se em todo tipo de exploração do tra-
balho e dos recursos naturais de uma coletividade indígena que adquiriu 
assim seu elo próprio de acesso a múltiplas redes estatizadas ou não e a seus 
recursos. Também o heroísmo sacerdotal, presente em muitas vocações e 
intenções de trabalho com as sociedades indígenas, levou à arrogância, ao 
fechamento sectário e corporativo, ao antagonismo contra todas os tipos 
de aliança com atores de fora da agência, contra todas as modalidades de 
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registro e refl exão sobre um trabalho tão delicado quanto todos aqueles 
que envolvem as vidas de sociedades humanas em contato.

De qualquer maneira, dos fi nais dos anos 1980 até o presente viu-se a 
aparente derrocada da ação tutelar, já divisada nos materiais que mostram 
a precariedade com que os agentes do exercício tutelar operavam, e como, 
alicerçados em múltiplos conhecimentos, eles por tanto tempo fi guraram 
uma ação de Estado para os povos indígenas, sempre insufi ciente ou dife-
rencialmente distribuída, e sempre (e ainda hoje) demandada.20

Neste texto procurei recuperar a trajetória do que chamei de exercício 
do poder tutelar pela administração pública no Brasil em face das cole-
tividades indígenas, de forma a mostrar como em um esboço acerca da 
formação de quadros para uma parte da administração colonial brasileira 
contemporânea pode-se ouvir o eco das distintas tradições de conhecimen-
to que foram formalmente decupadas acima. Na verdade, o “indigenista”, 
enquanto fi gura-tipo da administração tutelar, especialista voltado para a 
administração de situações de pluralidade cultural, esconde o singular en-
trecruzamento de tradições de conhecimento, invocado pelos engenheiros-
-militares, fi liados ao positivismo ortodoxo brasileiro, que implantaram 
o Serviço de Proteção aos Índios em 1910: mistura de missionarismo e 
martírio, do “sertanismo” heroico, desbravador e nacionalizante, da expe-
riência de gestão de aglomerados de trabalhadores em situação semisservil, 
e da ciência de evolução da humanidade – o ímpeto civilizador e expan-
sionista no plano da ocupação do espaço geográfi co estando presente em 
todos. 

Reunir-se-ia, então, sob a bandeira de um Estado nacional e em agên-
cias de governo voltadas para a dimensão intraterritorial brasileira, um 
elenco de saberes cuja genealogia está por ser adequadamente feita. Esta, 
sem dúvida, pode ser uma das vias de acesso para o melhor estudo dos 
processos de formação de Estado em contextos pós-coloniais, mas tam-
bém para se realizar uma crítica da ação política contemporânea em seus 
contextos, quer diante dos povos indígenas, quer de outras coletividades 
igualmente tratadas como necessitadas de mediação para acesso ao per-
tencimento pleno à comunidade política nacional. Precisamos ainda pen-
sar sobre as zonas de deslizamento entre “políticas da diferença” e ação 

20 Sem sombra de dúvida, as condições de exercício da ação de governo sobre as coletivida-
des indígenas, agora expurgada do termo tutela, após tantas alterações regimentais e diante 
de tantos outros cortes de funções e de orçamento, indiscutivelmente mudaram. Traçar esse 
cenário não é minha intenção neste texto. Mas em investimentos futuros teríamos de nos 
perguntar em que medida tais alterações repercutiram nos saberes/fazeres, dos repertórios e 
das práticas que fi zeram de uns tutores e de outros tutelados.
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tutelar, bem como refl etir sobre a atual utilização fácil de termos como 
interculturalidade e multiculturalismo para designar dimensões das práti-
cas de governo que atendem a outras genealogias, e guardam estoques de 
saberes/fazeres e repertórios muito distintos.

Seria o caso de pensar se e como este desenho amplo se atualiza hoje, 
o quanto mudou, o quanto permanece. É preciso entender, ainda, como 
tais práticas inserem-se num fazer(se) Estado mais amplo, com contornos 
a um tempo próximos e distintos daquele engendrado pela ação tutelar 
republicana. Temos aí matéria para muitas indagações que sem dúvida se 
estendem para muito além do campo do indigenismo.
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Sem a tutela, uma nova moldura de nação

João Pacheco de Oliveira

Em um balanço sintético pretendo mostrar, contrariamente à crença do-
minante desde o indianismo do século XIX, que os indígenas não são 
apenas assunto do passado, tema para apreciação estética ou puramente 
fi losófi ca, mas que a sua presença no Brasil contemporâneo é algo bastante 
signifi cativo e que tem repercussões importantes para diversas políticas 
públicas. Na parte inicial deste capítulo caracterizo o embate de forças no 
qual ocorreu a gestação do texto constitucional de 1988, acompanhan-
do a seguir como tais dispositivos foram atualizados e levados à práti-
ca por meio de um conjunto de contextos e fatores políticos, nacionais e 
internacionais, que lhe agregaram sentidos peculiares e se encarregaram 
de atualizar algumas potencialidades dentro do campo de possibilidades 
instaurado pela nova Constituição. A seguir realizo uma breve análise na 
perspectiva da longa duração dos diferentes marcos jurídicos que visaram 
regulamentar a presença indígena na história do Brasil apontando, den-
tro dessa série, a originalidade da nova Constituição. Por fi m, dialogan-
do com trabalhos recentes de interpretação do Brasil formulados por dois 
cientista políticos, procuro demonstrar que a questão indígena propõe ao 
Estado brasileiro problemas de tal monta e complexidade que as soluções 
aí engendradas têm consequências que ultrapassam a questão indígena, 
afetando a estruturação do Estado e os processos de construção de uma 
identidade nacional.

A Constituinte como arena 

O tema “índios” não é de maneira alguma residual ou de pouca importân-
cia na Constituição Federal de 1988. de derivar de um debate puramen-
te humanitário e entre poucas pessoas, sem possuir maiores repercussões 
práticas, em torno dele ocorreram mobilizações políticas que chamaram a 
atenção da opinião pública. O tema foi também, nessa ocasião, objeto de 
uma acirrada disputa entre diferentes grupos de interesse.
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Se recuássemos no tempo poderíamos acompanhar durante o segundo 
semestre de 1987 e o primeiro de 1988 um singular processo de mobiliza-
ção dos indígenas de várias regiões do País em torno da defi nição dos prin-
cípios constitucionais1 que iriam necessariamente requalifi car a legislação 
indigenista em vigor, elaborada em 1973, durante o regime militar. A Lei 
6.001, chamada vulgarmente de “Estatuto do Índio”, expressa claramente 
uma postura autoritária e centralizadora no trato das questões administra-
tivas. Não por acaso aliás procedem deste mesmo ano a criação do Incra 
e da Polícia Federal, órgãos que frequentemente estiveram associados à 
Funai em suas ações locais.

Durante o processo de elaboração da nova Carta foi bastante intensa a 
participação de indigenistas, missionários, antropólogos e advogados não 
só nas audiências públicas e subcomissões, mas também no debate diá-
rio com os parlamentares, informando e apresentando sugestões. O fato 
inédito e de maior repercussão na rotina parlamentar foi a presença cons-
tante de uma massa de indígenas que, pintados e usando seus adornos de 
pena, percorriam os corredores do Congresso e do Senado, lotavam os 
auditórios, entravam e saíam dos gabinetes. Não eram agressivos nem ma-
nipuladores, não eram manifestantes que protestavam nem lobistas. Eram 
pessoas comuns, apenas diferentes, todos confi antes no processo parla-
mentar, sinceramente preocupados com a defesa de suas comunidades, 
de seus modos de vida e valores diferenciados. Era como se o Congresso 
estivesse convocado dentro de uma aldeia indígena! Uma presença assim 
colorida e vistosa tornava evidente aos constituintes e aos funcionários das 
duas câmaras legislativas o que a sua experiência urbana havia camufl ado, 
a diversidade cultural e linguística do País, a pujança e vivacidade de suas 
populações autóctones.

As discussões sobre o tema e as propostas de normatização não se li-
mitaram, é claro, apenas às entidades que se intitulavam “pró-indígenas”. 
Envolveram igualmente, em outros e bem diversos contextos, a partici-
pação de representantes da agência indigenista, de assessorias das forças 
armadas, de uma articulação da região amazônica e de lobistas das mi-
neradoras. O então presidente da Funai, Romero Jucá, em manifestação 
surpreendente, que parecia contraditória com o cargo que ocupava, conde-
nava o tamanho excessivo das áreas indígenas e responsabilizava o artigo 

1 Alguns trabalhos de antropólogos e advogados se debruçam com mais profundidade sobre 
essa conjuntura. Entre eles destaco: Santos (1989); Cunha (1987); e diversos artigos na 
coletânea A Temática Indígena na Escola (SILVA; GRUPIONI, 1995).
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1982 da antiga constituição pela inefi cácia do órgão indigenista.3 Pessoas 
vinculadas ao Conselho de Segurança Nacional, órgão de assessoramento 
direto da Presidência da República e empenhado no Projeto Calha Norte, 
distribuíram aos constituintes um dossiê sobre os riscos que a demarcação 
de terras indígenas representaria para a segurança das fronteiras e o desen-
volvimento da região amazônica.4

Na Comissão de Sistematização, presidida pelo deputado Bernardo 
Cabral (AM), as propostas encaminhadas pelas entidades pró-indígenas e 
parcialmente incorporadas pela subcomissão de “Negros, Populações In-
dígenas, Pessoas Defi cientes e Minorias” e, em seguida, pela Comissão da 
“Ordem Social”, foram em grande parte abandonadas. Ao fi nal de uma 
intensa negociação entre os parlamentares a temática indígena entrou na 
Constituição de 1988 como o Capítulo VIII (“Dos Índios”) do Título VIII 
(“Da Ordem Social”). Ainda que conciso, com dois artigos e sete pará-
grafos, continha algumas defi nições cruciais, além de outras menções ao 
assunto ao longo do texto e nas disposições transitórias.

Pela primeira vez nas constituições brasileiras o relacionamento com 
os indígenas passou a dispor de um conjunto doutrinário relativamente 
articulado, do qual administradores, magistrados e legisladores deveriam 
derivar as suas ações e decisões. Anteriormente a política indigenista era 
regulada por uma lei ordinária, mas seus fundamentos dependiam de 
menções tópicas e fragmentárias encontradas em constituições anteriores, 
criando-se assim um campo extenso de inferências incertas e revogáveis 
que permitiram que a jurisprudência ocupasse o espaço vazio resultante da 
ausência de uma base doutrinária. 

2 O ponto visado era o §1º. do art. 198: “Ficam declaradas a nulidade e extinção dos efeitos 
jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de 
terras habitadas pelos silvícolas” (Constituição de 24 de janeiro de 1967).

3 Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, em 24.09.1987, e em carta dirigida aos 
constituintes, datada do dia seguinte, o presidente da Funai afi rmava que as terras indígenas 
“em termos absolutos e relativos” apontavam para números “positivamente exagerados”. 
Em um anexo eram apresentados dois quadros comparativos onde as terras indígenas eram 
cotejadas com alguns pequenos países estrangeiros e com unidades da federação, pretendendo 
esses dados evidenciar os motivos de sua preocupação.

4 Um desses documentos, o Estudo 007/3º.SC/86, intitulado A Questão Indígena e os Riscos 
para a Soberania e Integridade do Território Nacional, preconizava uma reformulação do 
processo de identifi cação de terras indígenas, que não seria mais executado pela Funai, mas 
por uma comissão igualmente composta pelo Incra, pelo órgão estadual de terras, pelo Getat 
e pelo Departamento Nacional de Pesquisas Minerais/DNPM. Um outro documento, o Estu-
do 029/3ª. SC/87 propunha a criação de uma nova fi gura jurídica – a “colônia” – que seria 
destinada as comunidades indígenas aculturadas”.
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Uma base doutrinária inovadora

Que pontos devemos caracterizar como centrais ao eixo doutrinário esta-
belecido pelo acima referido Capítulo VIII da Constituição de 1988?

Primeiro, o Estado não adota mais como fi nalidade garantir a integra-
ção dos indígenas na comunidade nacional, reconhecendo-lhes explicita-
mente “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições” 
(art. 231, caput). A nova diretriz é contrária ao estabelecido no Estatuto 
do Índio, de 19 de dezembro de 1973, que se inseria em uma perspectiva 
assimilacionista, eufemizada através do favorecimento de um “processo de 
aculturação livre e espontânea” (como estipulava no art. 1o, Item I, letra 
d, da Lei 5.371, de 05 de dezembro de 1967, de criação da Funai5). Em 
função dessa guinada radical, as políticas públicas e assistenciais devem 
desde de então contribuir para a manutenção e fortalecimento das culturas 
indígenas.

Segundo, é reconhecida aos indígenas uma plena capacidade civil, 
podendo eles associarem-se livremente de maneira a representar seus in-
teresses sem a interveniência da agência indigenista. Em termos práticos 
isso signifi ca a extinção da tutela anteriormente exercida pela Funai, cujas 
regras de operação estavam já minuciosamente descritas na Lei 6.001, de 
1973. Embora a Funai não seja mencionada no capítulo, é indicado que o 
Ministério Público Federal deve acompanhar todo o processo no intuito de 
certifi car-se de sua correção e legitimidade.6

Terceiro, o Estado deve garantir aos indígenas a posse permanente e o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos das terras sobre as 
quais exercem uma ocupação de natureza tradicional. No §1o é conceitua-
do o que se entende por “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”, 
que não corresponde de forma alguma a terras originárias ou imemoriais,7 
mas sim àquelas “necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições” (art. 231, §1).

5 Para as menções à legislação vide a compilação realizado por Suess (1980); e por Guima-
rães (1989).

6 Medida disposta no artigo 232: “Os índios, suas comunidades e organizações são partes 
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Minis-
tério Público em todos os atos do processo”.

7 Segundo o jurista José Afonso da Silva: “A expressão terras tradicionalmente ocupadas 
não signifi ca ocupação imemorial (...) terras que eles estariam ocupando desde épocas re-
motas que já se perderam na memória e, assim, somente estas seriam as terras deles (...) O 
tradicionalmente refere-se não a uma circunstância temporal, mas ao modo tradicional de os 
índios ocuparem e utilizarem as terras (...) Daí dizer-se que tudo se realiza segundo seus usos, 
costumes e tradições” (SILVA, 1993: 45-50).
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É importante notar que dos sete parágrafos do artigo 231, seis falam 
de terra e um de recursos naturais. O §6º é uma reedição do antigo §2o 
do artigo 198 da Constituição anterior, reiterando a nulidade jurídica de 
quaisquer atos de domínio ou posse sobre terras indígenas, não cabendo 
também ação de indenização contra a União em decorrência dessa anu-
lação. O §3o condiciona à previa autorização do Congresso Nacional o 
aproveitamento de recursos hídricos, potenciais energéticos bem como a 
pesquisa e lavra de minérios em terras indígenas. Mesmo com tal anuência 
deveriam ser ouvidas as comunidades afetadas e prevista a sua participa-
ção nos lucros do empreendimento.

Contextos e fatores de aplicação

As repercussões práticas na política indigenista das novas diretivas cons-
titucionais foram sentidas muito lentamente. Derrotada em sua pretensão 
de revogação do antigo artigo 198 incorporado pela nova Constituição, a 
Funai (ancorada na antiga Lei 6.001), passou a ignorar o texto da Carta 
Magna, gerindo os assuntos indígenas em conformidade com as suas pró-
prias rotinas. Nas práticas cotidianas da agência indigenista o regime tute-
lar continuou em vigor, como se nada de diferente houvesse acontecido. O 
último dirigente da Funai, no cargo entre 2003 e 2007, declarava-se ainda 
um defensor convicto do indigenismo rondoniano e considerava perigosas 
as discussões sobre a fl exibilização da tutela.

Em 1991 foram encaminhados ao Congresso Nacional três projetos de 
lei que visavam substituir a Lei 6.001, engendrando um novo Estatuto do 
Índio que não tivesse uma orientação tão colidente com a Constituição de 
1988. Dois deles, encaminhados respectivamente pelo Conselho Indigenis-
ta Missionário (CIMI) e por um conjunto de entidades, entre elas a Asso-
ciação Brasileira de Antropologia (ABA) e o Núcleo de Direitos Indígenas 
(NDI),8 procuravam efetivamente estabelecer formas administrativas em 
consonância com os novos princípios constitucionais. O terceiro projeto 
foi enviado pela Funai e tinha teor inverso, sendo apenas uma reedição do 
Estatuto de 1973, com algumas modifi cações e acréscimos, sem alterar sua 
perspectiva tutelar.

Simultaneamente alguns parlamentares passaram a reivindicar que a 
aprovação do Estatuto ocorresse com a edição de uma lei que viesse a regu-
lar a pesquisa e exploração mineral em terras indígenas (§3o do art. 231). 
Em 1992, sentindo difi culdade para optar entre projetos tão contrastantes, 

8 Posteriormente Instituto Socioambiental (ISA),



94 João Pacheco de Oliveira

o deputado Luciano Pizzato (relator designado pelo Congresso) produziu 
um substitutivo que incorporava parcialmente elementos dos três proje-
tos de lei anteriores, acrescentando-lhe artigos normatizando a atividade 
mineradora. O produto fi nal, ameaçado em sua coerência e consistência, 
desagradou a todas as partes.

Foi acordado, como solução provisória, que os parlamentares realiza-
riam audiências públicas em diferentes regiões do País, de modo a ouvir os 
indígenas e os diversos organismos locais, formulando a partir daí as cor-
reções julgadas necessárias. A Em vez de serem superadas, as divergências 
se acentuaram. A Funai mobilizou seus funcionários indígenas e lideranças 
aliadas, defendendo de modo intransigente a continuidade da tutela. Sur-
presos com o dissenso, que parecia imperar também entre os indígenas, os 
parlamentares não deram andamento ao projeto de lei, que permanece até 
hoje em estudos, sem ir a plenário.9

As mudanças vieram por outras vias, principalmente pelas sucessivas 
reformas da administração pública pensadas segundo o formato de um Es-
tado minimalista. Avaliada como pouco efi ciente e de mentalidade autár-
quica e antiquada, na década de 1990, a agência indigenista veio a sofrer 
com redução de pessoal e de recursos orçamentários. Em 1992 um conjun-
to de decretos do então presidente, Fernando Collor de Mello, transferiu 
as atividades de assistência aos indígenas nas áreas de saúde, educação e 
programas de desenvolvimento que antes cabiam à Funai para os ministé-
rios que cuidavam dos respectivos assuntos.

A Funai protestou contra essas medidas, que ainda recentemente con-
siderava nocivas aos interesses dos índios. No entanto, dadas as restrições 
fi nanceiras e de pessoal, foi progressivamente concentrando suas ativida-
des na questão fundiária, na atenção aos chamados “índios isolados”, na 
administração de sua infraestrutura e no exercício do poder de polícia 
dentro das áreas indígenas. As organizações indígenas e as entidades de 
apoio a elas associadas estabeleceram relações de cooperação com os mi-
nistérios da Educação, Saúde e Meio Ambiente, passando a transmitir-lhes 
informações e um saber técnico e jurídico indispensável ao cumprimento 
de suas novas funções. As políticas assistenciais foram pautadas nos novos 
princípios constitucionais, nos conhecimentos setoriais específi cos dessas 
pastas e na eventual colaboração de organismos não governamentais (in-

9 Em algumas ocasiões, durante esses 17 anos, existiram tentativas sem sucesso de colocá-lo 
em pauta devido sobretudo às resistências da Funai. Na última dessas ocasiões, em 2002, 
chegaram a acontecer debates públicos promovidos pelas organizações indígenas (como Cimi 
e ABA), disso resultando documentos críticos e novos subsídios.
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clusive das organizações indígenas), e não no Estatuto do Índio que, por 
seu caráter centralizador e genérico, revelava-se de pouco valia para orien-
tar essas ações.

A estruturação progressiva dessas atividades assistenciais foi gerando 
alternativas absolutamente novas para os indígenas no plano local e regio-
nal. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), através de uma série de 
convênios com organizações indígenas, veio a atuar em grande parte das 
áreas indígenas do País, mobilizando um orçamento que já em 2002 era 
superior ao da Funai. As grandes organizações indígenas da região ama-
zônica, como o Conselho Indígena de Roraima (CIR), a Federação das Or-
ganizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), a Coordenação das Organi-
zações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Conselho Geral da 
Tribo Ticuna (CGTT), o Conselho Indígena do Vale do Javari (CIVAJA), 
a União das Nações Indígenas (UNI) do Acre, entre outras, passaram a 
responsabilizar-se pelo atendimento de saúde aos indígenas dentro de suas 
respectivas áreas de atuação, mobilizando equipes médicas, estabelecendo 
esquemas de atendimento e treinando um grande número de monitores 
indígenas.10

No que tange à educação indígena o MEC veio a atuar mediante o 
repasse de recursos aos municípios, responsáveis diretos pela educação de 
base. Ainda que a Funai em alguns lugares mantivesse convênios com mu-
nicípios ou com as forças armadas (principalmente nas regiões de frontei-
ra), o entendimento mais comum era de que a educação indígena era uma 
atribuição da agência indigenista. Assim, as autoridades municipais em 
sua maioria fi caram surpreendidas com os aportes de recursos e com as 
novas responsabilidades assistenciais do MEC e, por conseguinte, das pre-
feituras. O MEC organizou um conselho nacional de educação indígena de 
caráter normatizador e fi scalizador, bem como conselhos estaduais, alguns 
bastante operantes. Em todas essas instâncias as organizações de professo-
res indígenas se fi zeram representar, tendo uma participação bastante ativa 
e colaboradora, fornecendo referenciais críticos e propositivos a partir de 
suas experiências culturais específi cas.

Os ventos da mudança atingiram a própria Funai no cerne de suas 
atividades, pois os custos e requisitos envolvidos na demarcação de terras 
eram muito superiores ao seu orçamento e aos quadros técnicos disponí-
veis. Em 1992, como refl exo da Reunião Mundial sobre Meio Ambien-
te e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, foram delineadas as 

10 Para uma descrição do impacto local dessas atividades e uma análise dos desafi os que co-
locavam à estruturação das organizações indígenas ver Pacheco de Oliveira, Iglesias (2006a).
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bases do Programa Piloto de Proteção às Florestas Tropicais no Brasil, 
que contaria com o apoio de recursos internacionais. O protocolo de en-
tendimento só foi assinado quatro anos mais tarde, em 1996, em grande 
parte devido às limitações visualizadas pelos técnicos do Banco Mundial e 
de outras agências de cooperação na capacidade técnica e operacional da 
Funai. Naquela ocasião o órgão indigenista era ainda bastante refratário à 
colaboração de antropólogos e à participação de indígenas em suas instân-
cias de planejamento e decisão.

Ao fi nal foi criada internamente à Funai uma unidade técnica e opera-
cional voltada para a execução dos trabalhos de demarcação e fi scalização 
de terras indígenas na região amazônica, o chamado Projeto de Proteção 
as Populações e Terras Indígenas na Amazônia Legal (PPTAL). Baseando-
-se em críticas aos antigos modelos de demarcação existentes (PACHECO 
DE OLIVEIRA; ALMEIDA, 1998) foi gestada a proposta de uma “demar-
cação participativa” que envolveria os próprios indígenas nos trabalhos e 
teria continuidade com atividades de reaviventação de linhas e fi scalização 
de limites (KRASBURG; GRANKOWICZ, 1999; 2002). Para o acompa-
nhamento desses trabalhos a Funai assinou convênios com organizações 
indígenas, entidades indigenistas e equipes das universidades, a consecução 
da demarcação física fi cando em sua maioria à cargo de empresas privadas 
(mediante processos de licitação) e do Serviço Geográfi co do Exército. O 
resultado foi a identifi cação, demarcação e regularização de um conjunto 
de terras indígenas na Amazônia que montou a cerca de 34 milhões de 
hectares. Combinado com um conjunto bastante heterogêneo de unidades 
de conservação, essas demarcações redesenharam o mapa da Amazônia 
Legal,11 adequando-o às concepções hegemônicas quanto à busca de um 
“desenvolvimento sustentável”.

No âmbito das políticas ambientais ocorreram igualmente sensíveis 
mudanças. Com base em recursos fornecidos por agências ofi ciais de co-
operação internacional da Alemanha (GTZ e KFW) e Inglaterra (DFID), 
além de apoios do Banco Mundial e da Comunidade Econômica Europeia, 
foi criada uma linha de fi nanciamentos a projetos indígenas que compa-
tibilizassem o desenvolvimento com a proteção ambiental. Eram proje-
tos pilotos, de caráter demonstrativo, de porte pequeno e médio, voltados 
também para a região amazônica, que integraram programas geridos pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), no qual representantes indígenas 

11 Segundo dados de 2001, existiam 171 unidades na conservação na Amazônia Legal, to-
talizando 64,5 milhões de hectares, dos quais 35,9 milhões estavam sob controle federal 
(RICARDO; CAPOBIANCO, 2001: 246-250).
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passaram a ter presença importante como membros de conselhos consul-
tivos e mais tarde na condição de gerentes de programas. Tal experiência 
sem dúvida inspirou, já em 2005, que outros programas delineados no 
âmbito do próprio MMA (a chamada Carteira Indígena) e do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário (MDA), no caso o chamado Programa 
Nacional de Apoio a Agricultura Familiar (PRONAF), e não mais volta-
dos unicamente para a Amazônia, viessem a ser implementados dentro 
da perspectiva de que organismos governamentais, operando em escala 
nacional, deveriam contribuir para o fortalecimento das organizações e 
mobilizações indígenas.

É importante notar que as novas diretivas constitucionais não produzi-
ram efeitos por si mesmas, mas por outros valores e interesses que norte-
aram a sua aplicação e que caminhavam na contra corrente do indigenis-
mo tutelar preconizado pela Funai. Todos os programas governamentais 
que contaram com recursos internacionais seguiram a linha de atuação 
delineada pela Banco Mundial através das diretrizes operacionais Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 2.34, de 1982, e a OD 4.20, de 1991 
(PACHECO DE OLIVEIRA, 2006b: 181-199). Tais diretrizes preconizam 
a consulta prévia e a participação dos indígenas em diferentes etapas do 
planejamento e execução dessas iniciativas como essencial para o sucesso 
dos projetos de desenvolvimento.

À diferença do multiculturalismo, que toma a preservação da diversida-
de como um objetivo último, e que pode assim contribuir para um relativo 
engessamento das culturas e de suas morfologias sociais, a perspectiva que 
norteia a cooperação internacional considera a diversidade como um dado 
imediato que precisa ser levado em consideração, servindo-se dela como 
um meio para a construção do desenvolvimento que deve ser harmônico 
com a natureza e com o conjunto de nações. Compreender o capítulo sobre 
os índios e as consequências de sua implementação no Brasil contemporâ-
neo como resultante de uma perspectiva informada pelo multiculturalismo 
seria um completo equívoco.

A grande quantidade de programas voltados para a Amazônia contri-
buiu inicialmente para criar um hiato entre as lutas dos indígenas desta e de 
outras regiões do País,12 de vez que essas últimas eram pouco favorecidas 

12 Isso se refl etiu na Primeira Conferência dos Povos Indígenas, realizada em Porto Seguro 
(BA), em abril de 2000, durante as comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil. A 
marcha realizada pelos indígenas foi duramente reprimida pela Polícia Militar do Estado 
da Bahia, mas as manifestações posteriores dos indígenas evidenciaram a duplicidade de 
posições. De um lado os indígenas da região amazônica e os Pataxós (BA) buscando uma ne-
gociação com o governo sobre os termos de demarcações de terras e de gestão ambiental; de 
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no aporte de recursos. Paralelamente as demarcações participativas que 
ocorriam na Amazônia, os confl itos fundiários se agravavam em outras re-
giões sem que houvesse uma presença mais efetiva e efi ciente por parte da 
Funai. No nordeste e no Mato Grosso do Sul, apesar da grande dramatici-
dade e repercussão dos enfrentamentos ocorridos, a simples identifi cação 
e delimitação de terras indígenas estava quase totalmente interrompida.

No caso do nordeste o processo de identifi cação de terras não avançava 
devido a uma atitude de permanente suspeita dos setores técnicos da Fu-
nai quanto à condição de indígena das coletividades que se reivindicavam 
como tais. Raciocinando em termos das fases de integração dos índios 
– isolados, em contato intermitente, em contato permanente e integrados 
– categorias incorporadas ao Estatuto do Índio e que contemplavam basi-
camente a experiência de atração e pacifi cação dos índios de Mato Grosso 
pela Comissão Rondon, os indigenistas da Funai não conseguiam aceitar 
como legítimas as reivindicações identitárias dos indígenas do nordeste, 
que vinham de uma trajetória histórica muito distinta, passando pelos al-
deamentos missionários e por uma longa convivência com populações ser-
tanejas e quilombolas.13

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
sobre povos indígenas e tribais veio a ter grande importância no cenário 
brasileiro, pois permitiu esclarecer dois pontos bastante polêmicos dentro 
dos debates nacionais sobre os indígenas. O primeiro ponto é relativo à ca-
racterização dessas coletividades como “povos”, pois sempre existiu uma 
grande preocupação entre militares e diplomatas de que tal termo viesse a 
abrir espaço para a “balcanização” do País, com a sua fragmentação in-
terna e consequente perda da unidade nacional.14 O tema está plenamente 
respondido pelos artigos introdutórios da 169: “A utilização do termo ‘po-
vos’ na presente Convenção não deverá ser interpretado no sentido de ter 
implicação alguma no que se refere aos direitos que possam ser conferidos 
a esse termo no direito internacional”.

outro as lideranças da região Nordeste que denunciavam seu abandono e atuaram articuladas 
com o movimento negro e o MST (PACHECO DE OLIVEIRA, 2006a).

13 Em 2001 a Funai chegou a discutir internamente a fi xação de critérios que estabelecessem 
de forma clara e insofi smável quais “povos indígenas emergentes do nordeste” poderiam ser 
atendidos em suas demandas fundiárias. Devido à intervenção do MPF e da ABA a proposta 
não foi adiante, mas manteve-se a atitude de desconfi ança em face das reivindicações apre-
sentadas pelos indígenas daquela região.

14 Nessa linha fi cou famosa a postura intransigente do antigo chefe do Serviço Nacional de 
Informações (SNI) de que não fosse aceita como entidade legal a União das Nações Indígenas 
(UNI), precursora das organizações indígenas no País, sob a alegação de que seus objetivos 
eram incompatíveis com o Estado Nacional.
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O segundo ponto é quanto à própria defi nição do que é ser índio. A 
Constituição de 1988 conceitua o que são terras indígenas, mas não traz 
uma defi nição de quem é o indígena. Para isso é preciso apelar para o 
Estatuto do Índio, que retoma uma defi nição adotada pelo Instituto In-
digenista Interamericano: “Índio ou silvícola é todo indivíduo de origem 
e ascendência pré-colombiana que se identifi ca e é identifi cado como per-
tencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da 
sociedade nacional” (art. 3o, item I, Lei 6.001/1973). Embora essa concei-
tuação tenha uma aplicação bastante geral, inclusive em muitas legislações 
latino-americanas, o contexto recente brasileiro, remetendo as questões à 
alçada dos tribunais, exige maior cuidado.

Em trabalho de 1991 relativo aos laudos antropológicos eu já observava 
que as autoclassifi cações de um grupo étnico frequentemente não corres-
pondem às classifi cações vigentes em populações vizinhas ou na sociedade 
nacional. É muito comum que em contextos regionais não se reconheça a 
existência ou presença de indígenas, mas apenas de “caboclos” ou termos 
assemelhados, que visariam caracterizar os indígenas como “já acultu-
rados” (e “portanto não mais indígenas”). Por isso eu formulava, partin-
do de uma defi nição coletiva, e recomendava operar com uma defi nição 
clara e unívoca, assentada exclusivamente na autoclassifi cação: indígenas 
são pessoas que pertencem a “toda coletividade que por suas categorias e 
circuitos de interação se distingue da sociedade nacional, e se reivindica 
como indígena” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1994: 126). É justamente 
isso que faz a Convenção 169 em seu art. 2º, após dizer que classifi cações 
exteriores, procedentes de instâncias legais ou administrativas não devem 
ser consideradas como decisivas: “a consciência de sua identidade indígena 
ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determi-
nar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção”.

A Convenção 169, de 1989, foi homologada pelo Decreto Legislativo 
143, de 20.07.2002 passando a integrar-se ao corpo jurídico nacional a 
partir de 2004. A atitude da Funai perante os povos indígenas do Nordeste 
tem se mantido sem grandes alterações, com a exceção de um curto perí-
odo (2003) em que um presidente da Funai assinou uma portaria geral de 
reconhecimento, revogada por seu sucessor. Mas tal ponto de vista, ques-
tionado explicitamente pelo MPF e pela grande maioria das organizações 
que intervêm na problemática indígena, não é adotado por outras agências 
governamentais que operam em sintonia mais fi na com o movimento indí-
gena, como o MMA, o MDA, o Minc e as secretarias que atuam na área 
dos direitos humanos. Mesmo no caso de ministérios que desenvolvem 
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programas assistenciais com investimentos mais pesados, como é o caso 
do MS/Funasa e do MEC, suas listas de comunidades benefi ciárias foram 
elaboradas em função de demandas regionais e do próprio movimento in-
dígena, não em decorrência de informações ou avaliações que procederiam 
da Funai. Isso tem sido um ponto de grande relevância para as populações 
do Nordeste e de outras regiões15 que não contam com terras demarcadas, 
onde a chegada de recursos assistenciais via saúde e educação tem funcio-
nado como um fator de extrema importância em suas mobilizações étnicas 
e no fortalecimento de lideranças e organizações indígenas.

A partir de 2006 o sistema de atendimento à saúde indígena parece 
ter entrado em uma crise, da qual não deverá sair enquanto não encontrar 
modelos novos de atuação. Um controle mais rígido na utilização de recur-
sos públicos tem apontado limites para pensar as organizações indígenas 
como unidades executoras da política assistencial de saúde. Ocorrem rei-
teradas denúncias sobre irregularidades na aplicação das verbas repassa-
das pela Funasa às organizações não governamentais (ONGs) que prestam 
serviços nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Isso estimu-
la setores da administração pública que tem uma visão negativa sobre a 
atuação das ONGs e consideram que o Estado, em vez de terceirizar tais 
atribuições, deve criar meios próprios para a implementação de políticas 
públicas.

Ainda que tal direção venha a predominar não se deve esquecer que na 
própria construção dos DSEIs há toda uma preocupação com a montagem 
de conselhos representativos das comunidades, os quais deveriam ter papel 
decisivo na defi nição de metas e formas de ação. Um ponto ainda bastante 
sensível é a questão da incorporação da medicina nativa no atendimento 
de saúde propiciado pelos DSEIs. Enquanto avança a medicalização dessas 
comunidades, inclusive com o treinamento de jovens indígenas, os saberes 
nativos e seus praticantes efetivos continuam a ser um corpo estranho no 
sistema, apesar do uso emblemático do nome “saúde indígena”.

Nesse quadro complexo um ponto comum parece estar surgindo entre 
a agência indigenista e os órgãos que tem atuado na assistência de saúde 
ao indígena. Os dados do último censo nacional indicam que cerca da me-
tade das pessoas que se autodeclaram indígenas no Brasil residem em áreas 
urbanas. A opção atualmente adotada pelas administrações estaduais da 
Funasa tem sido a de dirigir o atendimento de saúde somente as pessoas e 

15 No Mato Grosso do Sul os fazendeiros cujas terras eram reivindicadas ou estavam na 
posse de indígenas recorriam à Justiça e dela obtinham liminares para retirada dos indígenas 
ou paralisação dos estudos da Funai.
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famílias indígenas que estão estabelecidas em áreas rurais.16 Quanto à Fu-
nai, que nunca teve como prioridade atuar junto aos índios urbanos, ado-
tou a clivagem rural/urbano como demarcadora de suas atribuições junto 
aos indígenas. Atualmente os seus dirigentes já não mais discutem a de-
fi nição de critérios para estabelecimento da identidade indígena. Embora 
isso não tenha tido até agora repercussões diretas nas demandas fundiárias 
indígenas, que já se avolumam bem além da capacidade operacional da 
agência, tem uma consequência positiva, pois a Funai já não mais coloca 
entraves a que outros organismos de governo atuem favoravelmente junto 
a populações cujas terras não estão ainda identifi cadas ou demarcadas. É 
o que ocorre por exemplo com o atendimento de saúde (Funasa), com as 
escolas indígenas do MEC, com o bolsa-família do MDS e com os pontos 
de cultura do Minc. Atualmente tais ações tendem a não ser apenas inicia-
tivas isoladas de organismos específi cos, refl etindo um momento novo, no 
qual se vê tentativas de maior articulação entre os diferentes organismos 
que atuam junto às populações indígenas.

Nos últimos anos há uma tendência crescente no movimento indígena 
de buscar uma articulação nacional. Os programas resultantes de recursos 
externos voltados exclusivamente para a Amazônia já não são mais tão 
destacados como o foram na década passada. Por outro lado, os diversos 
programas assistenciais estabelecidos nos últimos anos estão em fase de 
consolidação, em geral envolvendo as organizações indígenas como parcei-
ros destacados. Nesse quadro, a proposta de criação de um Conselho Na-
cional de Política Indigenista17 no qual fi gurem os principais organismos 
de governo que atuam junto aos indígenas e no qual os próprios indígenas 
tivessem uma representação forte e expressiva, parece tornar-se algo bem 
mais viável. Durante as comemorações do Dia do Índio, em abril de 2008, 
a proposta foi afi nal aprovada, mas ainda hoje aguarda implementação.

16 É um erro supor que os indígenas que residem em cidades optaram por viver individual-
mente no meio dos brancos. Existem muitos casos de comunidades e famílias indígenas que 
habitam em cidades, interagindo fortemente entre si e mantendo fortes conexões com os seus 
parentes das áreas rurais, dando assim continuidade a formas de sociabilidade e de identifi -
cação que consideram como próprias.

17 Tal proposta, que resultou de um encontro realizado no Museu Nacional, em dezembro 
de 2002, antes da posse do governo Lula, foi aprimorada em reuniões promovidas pelo mo-
vimento indígena e pelo Cimi, e encaminhada por diversas entidades da sociedade civil ao 
Ministério da Justiça, em janeiro de 2003.
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O vulto da mudança

Em que a Constituição de 1988 afetou a vida brasileira no que concerne às 
populações indígenas? Até 1987 contavam-se nos dedos as organizações 
indígenas. Em 2000, segundo levantamento realizado pelo ISA eram 183, 
apenas na região amazônica (ISA, 2002). Mais importante que o cres-
cimento em números absolutos é observar o fortalecimento institucional 
dessas organizações e sua crescente articulação interétnica e inter-regio-
nal. As políticas assistenciais, hoje conduzidas não mais pela Funai mas 
por um conjunto de ministérios e autarquias (Funasa/MS; diferentes pro-
gramas do MEC, MDA, MMA, Minc, MDS, entre outros), representam 
hoje um investimento de recursos muitas vezes superior, devendo também 
o planejamento e execução dessas políticas vir a pautar-se pelo respeito e 
valorização das culturas indígenas.

Uma simples comparação entre a extensão de terras reconhecidas e o 
contingente demográfi co registrado nos censos nacionais já apontaria uma 
presença indígena muito mais marcante na nação brasileira do que o foi há 
20 anos atrás. Em 1987 as terras indígenas eram estimadas em 74,5 milhões 
de hectares, das quais menos de 10% estavam regularizadas (PACHECO 
DE OLIVEIRA; RICARDO, 1987), a grande maioria aguardando demar-
cação ou simples identifi cação. Entre 1990 e 2002 as áreas declaradas indí-
genas por decretos presidenciais montaram a 66 milhões de hectares, tendo 
sido homologados 72 milhões de hectares. A população indígena que, em 
1987, era estimada em 213 mil pela equipe de pesquisa Cedi/Museu Na-
cional (PACHECO DE OLIVEIRA, 1987), pelo censo do IBGE de 2000 
chegou a 734 mil pessoas, o que aponta um crescimento muitas vezes maior 
que a taxa de crescimento da população brasileira.

É evidente que tais números não podem ser atribuídos a uma simples 
mudança constitucional; devem ser explicados como decorrência de um 
gama muito complexa de fatores que derivam de diversas escalas e proce-
dências. Entre outros, devem ser mencionados alguns fatores: a identifi ca-
ção dos povos indígenas como mantenedores do equilíbrio ecológico do 
planeta; as novas diretivas internacionais quanto à administração, enfati-
zando a participação organizada dos cidadãos no planejamento e nas de-
cisões relativas a políticas públicas; as convenções internacionais relativas 
aos direitos dos povos indígenas; a crescente valorização de identidades e 
patrimônios culturais tanto no âmbito de prioridades do governo brasilei-
ro quanto pelas tendências atuais em um mundo globalizado.

Um pressuposto a ser questionado é estarmos tratando de um aspecto 
menor e setorizado na vida brasileira que atinge apenas 0,04% da popula-
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ção do País. Hoje as terras indígenas representam cerca de 18% da Ama-
zônia Legal e dentro de uma política ambiental desenvolvida pelo governo 
brasileiro com apoio de diversos organismos internacionais e multilaterais 
muitas são computadas como unidades de conservação. A exploração de 
recursos hídricos e minerais existentes nas terras indígenas e em áreas li-
mítrofes é de certo um ponto crucial na defi nição de programas e políticas 
para os indígenas. A passagem de linhas de transmissão de energia, gaso-
dutos, estradas de ferro e rodovias por terras indígenas é assunto dispu-
tado e complexo, que envolve amplas negociações. O encaminhamento de 
soluções para cada uma dessas questões deve ser feito atualmente com a 
participação das organizações indígenas, do Ministério Público Federal, 
dos governos federal, estadual e municipal, dos organismos nacionais de 
defesa e segurança, da iniciativa privada e das organizações não gover-
namentais. Igualmente não se pode transformar a questão indígena em 
um problema puramente amazônico, uma vez que se registram confl itos 
fundiários e grandes mobilizações em outras regiões do País. É o caso dos 
Guaranis e Terenas no Mato Grosso do Sul; dos Xucurus e Fulniôs em 
Pernambuco; dos Tuxás, Trukás e Tumbalalás no sertão do São Francisco; 
dos Pataxós e Tupinambás no sul da Bahia; e de coletividades diversas no 
Ceará e em Minas Gerais.

Enfi m, defi nitivamente, não é pelo indicador demográfi co que pode-
mos aferir a importância jurídica e social da temática indígena, mas pelos 
desafi os que colocou e coloca aos processos de formação de Estado e à 
construção de uma identidade nacional. É assim que tal temática tem sido 
uma das mais constantes chaves para a compreensão do País e a defi nição 
de seus rumos. Para se apreender a contribuição específi ca dos dispositivos 
constitucionais relativos aos indígenas na confi guração atual do país há 
que operar com uma história de mais longa duração, e não apenas circuns-
crever-se aos 20 anos que nos separam dessa última carta.

Uma interpretação de longa duração

A fundação de uma colônia portuguesa na América Meridional não im-
plicou no extermínio da população autóctone, e sim na sua sujeição, com 
a aceitação do cristianismo (representado no batismo) e a jura de obe-
diência a El Rey. Os indígenas eram importantes enquanto súditos, mas 
sobretudo enquanto mão de obra disponível nas aldeias missionárias para 
o fortalecimento e expansão do núcleo colonial. Aqueles que insistiam na 
manutenção de sua autonomia política e colocavam em prática costumes 
contrastantes com o catolicismo deveriam ser rigorosamente combatidos e 
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castigados, de maneira a virem a aceitar o batismo e o aldeamento. Tudo 
concorria para a reprodução das desigualdades entre portugueses e índios, 
que funcionavam na realidade como senhores e escravos. Os meios utiliza-
dos e a sua justifi cativa remetiam a mecanismos supostamente pedagógicos 
(a catequese, os descimentos e a guerra justa) que visavam a construção de 
uma sociedade homogênea e unifi cada em termos religiosos e políticos.18

As guerras de conquista para formação da colônia no século XVI po-
dem ser comparadas às guerras do século XIX, durante o auge da expan-
são colonial, pois ambas se fundamentam no argumento da missão civi-
lizadora do europeu. Além das diferenças na tecnologia bélica e em suas 
consequências econômicas, há um acentuado contraste entre, de um lado, 
o fundamentalismo religioso do século XVI que pretendia conquistar a 
humanidade para Deus, e de outro as posturas racializantes e de um cienti-
fi cismo evolucionista, característico do século XIX. À medida que a se ate-
nua a inspiração religiosa na conquista de povos pagãos, paralelamente, os 
mecanismos de superação da diferença e da desigualdade tornam-se menos 
velozes e efi cientes; e a incorporação de populações não ocidentais passa 
a ser pensada em termos mais gerais de nível civilizatório, frequentemente 
associado a fatores raciais.

A Constituição de 1988 efetuou uma reviravolta completa quanto à 
tendência de buscar a integração de populações pagãs exclusivamente a 
partir de mecanismos de homogeneização e anulação das diferenças cul-
turais. Pela primeira vez os indígenas foram reconhecidos enquanto porta-
dores de culturas distintas (daquelas do ocidente, e entre si), que deveriam 
ser respeitadas como parte do patrimônio cultural do País. As ações que os 
membros dessas culturas executam movidos por suas crenças e costumes 
não podem ser consideradas como desprovidas de sentido, nem estigma-
tizadas enquanto símbolos de atraso. As tentativas de criminalizá-las,19 
passaram a ser vistas como infrações legais, passíveis de enquadramento 
como abuso, menosprezo ou mesmo racismo.

Em todos os quadros jurídicos anteriores da vida brasileira a existência 
da diferença cultural era vista como um obstáculo a ser removido, nun-
ca tendo estado em cogitação a possibilidade de aceitá-la enquanto um 

18 Sigo nessa parte os delineamentos sugeridos em dois trabalhos anteriores: Os indígenas 
na fundação da Colônia: uma abordagem crítica (PACHECO DE OLIVEIRA, no prelo) 
e a Conferência intitulada: Caramuru, os índios e o Brasil: revisão de um paradigma 
historiográfi co (posteriormente publicado em PACHECO DE OLIVEIRA, 2009).

19 Como haviam feito no passado, os missionários consideravam as religiões dos indígenas 
como manifestações de Satã ou como resultado de deformações morais, ou de perversidade 
congênita.
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componente legítimo do ordenamento jurídico e social. A intolerância em 
face de outros modos de vida e a imposição da religião cristã eram instru-
mentos essenciais de organização social, sem os quais a sociedade colonial 
e depois o Brasil Império não poderiam funcionar, nem alcançar o nível 
desejado de integração social. Se a colônia deve incluir também a popula-
ção autóctone como uma sua parte orgânica e constitutiva, a convivência 
dos europeus com as culturas desses povos precisava ser algo temporário e 
rigorosamente regrado.20 A diferença só podia ser tolerada enquanto fenô-
meno passageiro, processo de assimilação unilinear e unívoco, que devia 
ser narrado e compreendido nos moldes de uma iniciação religiosa.

Aqui tocamos no ponto central, a questão da tutela. Para que a assi-
milação ocorra há necessidade de um agente que, em primeiro lugar, se 
encarregue ativamente de dirigi-la, exercendo um controle sobre os que 
estão referidos a outras crenças e costumes, e em segundo lugar que passe 
a intermediar em caráter permanente as relações dos europeus com os 
autóctones. Em termos de controle e mediação sobre os indígenas o Brasil 
irá conhecer três regimes de tutela: a tutela pelos missionários, por parti-
culares e, no período republicano pelo Estado.

Se a colonização portuguesa na América foi pensada como uma obra 
de Deus, é possível compreender o papel privilegiado dos religiosos, muito 
embora a possibilidade de tutelar os indígenas fosse continuamente dis-
putada pelos moradores. A proposta pombalina de libertação dos indíge-
nas do controle dos missionários conduziu os autóctones a submeterem-se 
ao regime da administração privada e secular pelos diretores, que deles 
serviram-se como força de trabalho. Apesar das intenções de Pombal de 
engendrar um povo mestiço, o Diretório não resultou nem em crescimento 
econômico nem em novidades do ponto de vida administrativo (além da 
secularização). No século XIX, durante o período do Império, a políti-
ca indigenista seguiu as linhas formuladas por José Bonifácio de Andra-
de e Silva.21 O chamado Patriarca da Independência propunha recuperar 
os métodos dos jesuítas, com duas importantes diferenças. Primeiro, não 
mais admitia a instituição das chamadas “guerras justas”, insistindo nos 

20 A continuidade de crenças ou costumes indígenas que manifestamente violassem os ensi-
namentos católicos era vista como rebeldia e a participação de portugueses qualifi cada como 
traição. O recurso à instituição da Inquisição no Brasil, quando seu uso já estava declinante, 
indicava claramente, além do antissemitismo, o desejo de impor uma relativa unidade à di-
versidade de crenças religiosas e de experiências de hibridização cultural.

21 ANDRADE E SILVA, José Bonifácio. Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos 
do Império do Brazil. In: Legislação Indigenista no Século XIX. Manuela Carneiro da Cunha 
(org.). São Paulo: Comissão Pró-Índio de São Paulo; EDUSP, 1992. (pp. 347-360). 
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procedimentos “brandos e suassórios”. Segundo, recomendava que os mis-
sionários (papel preenchido pelos capuchinhos, não mais pelos jesuítas) 
agissem de maneira complementar e solidária com os colonos e as autori-
dades locais, sem pretender o controle exclusivo sobre os indígenas, como 
tinham feito no passado os jesuítas.

Em sua matriz institucional o indigenismo republicano não era deri-
vado das ideias do Apostolado Positivista, mas sim da linha programática 
do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), defi nida em 
1906, na qual a sedentarização dos indígenas fazia parte de um conjunto 
de medidas tendentes a disponibilizar a presença de trabalhadores nacio-
nais (e não de colonos europeus) em áreas de acesso mais remoto e de de-
senvolvimento econômico ainda limitado. Foi por isso que inicialmente o 
Serviço de Proteção aos Índios (SPI) foi chamado Serviço de Proteção aos 
Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Aos poucos o 
sertanismo de Rondon foi adquirindo novos lineamentos, aproximando-se 
mais dos antigos métodos dos jesuítas que buscavam isolar os indígenas e 
estabelecer um forte controle sobre as suas atividades e seu modo de vida, 
sem no entanto pretender produzir sua integração econômica e cultural (o 
que fora a intenção das ações missionárias no século XVI, do Diretório 
Pombalino e das reformas preconizadas por José Bonifácio e pelo Regula-
mento das Missões de 1845).

Para concluir essa breve recuperação de cinco séculos de história é ne-
cessária uma formulação sintética e de intenção heurística. Para o Estado 
brasileiro só é possível a coexistência de culturas dentro de uma unidade 
social e política quando imaginada como fato passageiro e controlado, 
um resultado imediato da guerra de conquista ou de suas reverberações 
posteriores. É a localização de uma pessoa de um lado ou do outro dessa 
clivagem cultural que irá desde o início defi nir a sua condição de educador 
ou aprendiz, de superior ou subalterno, em suma de tutor ou tutelado. 
Mesmo em momentos posteriores, uma vez já superada essa diferença, que 
de início é exacerbada e explícita, manifestações mais sutis de crenças ou 
costumes heterodoxos tem sido continuamente usadas como operadores de 
estratifi cação social.

Ao considerar as culturas indígenas como parte da nação brasileira a 
Constituição de 1988 aboliu a tutela, introduzindo algo absolutamente 
novo nas relações entre os indígenas e os demais cidadãos brasileiros.
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Mais além dos indígenas, um novo desenho de Brasil

Como conclusão convém ampliar o entendimento da abolicção da tutela 
até aqui restrito aos etnólogos e a um segmento da antropologia e da his-
tória do indigenismo para dialogar com algumas interpretações do Brasil 
feitas em outras disciplinas, como a ciência política e a história. 

Francisco Weffort em um texto de grande acuidade formula que a “pe-
culiaridade fundamental do pensamento luso-brasileiro” é que “seu tema 
primordial não vem do rompimento de modos antigos de poder, como na 
Europa, mas do contato dos europeus com culturas e povos que desconhe-
ciam”. Ou seja, “a indagação sobre a humanidade dos povos conquista-
dos constituirá a primeira raiz desse pensamento brasileiro” (WEFFORT, 
2006: 324). As razões disso são claramente enunciadas por Weffort. O 
moderno pensamento político surgiu na Europa do renascimento, para-
lelamente ao aparecimento do Estado Nacional, focalizando sua atenção 
nos fenômenos da secularização do poder, necessários à implantação do 
capitalismo. Daí derivou um saber específi co, voltado para propor um re-
ordenamento jurídico e administrativo desses países, separando o Estado 
da fi gura do monarca e distinguindo o político do social. Ao contrário 
nas colônias ibéricas no Novo Mundo o pensamento político terá como 
um traço distintivo manter uma preeminência de questões sociais, não 
dissociando-se de uma perspectiva ética e de um profundo embasamento 
religioso. A instauração da ordem e a reprodução das desigualdades não 
resultava apenas de um exercício calculado e lógico, mas estava marcada 
por grandes confl itos de consciência e por sentimentos bastante contradi-
tórios. “Desde Nóbrega e Vieira, sempre se lamentou que esse País tivesse 
que crescer sobre as misérias dos índios, dos negros, dos mestiços e ma-
melucos que proliferavam em todo o território”. Em decorrência disso o 
tema dos judeus foi dominante na passagem do século XV para o XVI, o 
dos índios nos séculos XVI a XVIII, o dos negros no século XIX, o dos 
pobres e a questão da desigualdade já na primeira metade do século XX 
(WEFFORT, 2006: 328-330).

Retomemos o argumento desenvolvido no item anterior, baseado em 
uma perspectiva de longa duração. Ao longo da história as estruturas po-
líticas delineadas pelas elites dirigentes do Brasil sempre tiveram algo em 
comum – a necessidade de lidar com grandes diferenças entre si e seus sú-
ditos em termos de costumes, níveis tecnológicos, características raciais e 
sobretudo no domínio religioso. A arte ou ciência da política não consistia 
em reformar práticas e instituições de uma sociedade já de algum modo 
existente e precedente, mas de produzir a incorporação de pessoas e gru-
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pos que lhe eram exteriores (como as populações autóctones e os negros 
escravizados trazidos da África), ou que foram pensadas enquanto tais 
(como os mamelucos, mulatos, caboclos). Estava-se diante de segmentos 
da população que, em seu cotidiano, agiam e raciocinavam de forma con-
trastante com os cânones ocidentais em geral e da Igreja em particular. 

A construção da ordem política nunca correspondeu à supressão da de-
sigualdade entre diferentes segmentos da população. Tratava-se, ao contrá-
rio, de engendrar uma intervenção tutelar que, através de procedimentos 
disciplinadores, viesse a hierarquizar e organizar as diferenças culturais 
e religiosas encontradas no conjunto da população. As relações entre as 
elites dirigentes e o povo sempre foram pensadas como o exercício de uma 
missão civilizadora, pautadas que estavam no modelo colonial. Nessa ide-
ologia os que em um primeiro momento eram diferentes e estavam fora dos 
limites da sociedade vigente, eram incorporados pela via da desigualdade. 
No horizonte havia porém um terceiro momento, virtual e futuro, no qual 
o subalterno poderia deixar de ser diferente e ascender socialmente pela 
via da homogeneização.

As populações indígenas, por sua origem autóctone e por serem antes 
inteiramente ignoradas pelos europeus, foram tomadas como casos extre-
mos de tais diferenças e transformadas em seus verdadeiros ícones. As di-
ferenças raciais, tão destacadas no evolucionismo do século XIX, foram, 
ainda nos primórdios da história brasileira, reinscritas em outros moldes, 
incorporando-se às diferenças culturais e religiosas registradas entre euro-
peus e autóctones. O tutor, católico e civilizado, supostamente europeizado, 
e o tutelado, índio, negro ou notoriamente mestiço, presumidamente primi-
tivo e selvagem, foram os componentes essenciais da sociedade brasileira.

O abandono de uma perspectiva civilizatória na Constituição de 1988 
implica em que a estruturação da ordem jurídica e administrativa não pos-
sa mais fazer-se baseada na absoluta supremacia das tradições ocidentais. 
Isso abre um espaço importantíssimo para a valorização e fortalecimento 
das culturas indígenas. Mas o seu impacto não se esgota aí, estendendo-se 
igualmente à multiplicidade de saberes dominados, reafi rmando sua im-
portância cognitiva, afetiva, estética, terapêutica, histórica e identitária. É 
o sinal verde para outras práticas e ortodoxias religiosas, para uma ampla 
recuperação de memórias reprimidas ou esquecidas, para a valorização 
das culturas indígenas, afrodescendentes e regionais.

Cabe notar que a dimensão fundiária desempenha um papel crucial nas 
aplicações em que os procedimentos relativos à questão indígena apresen-
tam importantes repercussões em outras áreas da administração. A cate-
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goria de “terras tradicionalmente ocupadas”, defi nida na Constituição de 
1988, não foi apenas decisiva para embasar os processos de identifi cação 
de terras indígenas. A sua aplicação ocorre também em políticas públicas 
relativas a outros segmentos da população brasileira, como as “comunida-
des remanescentes de quilombos” (que hoje se estima em aproximadamen-
te 4 mil por todo o País) e as chamada “comunidades tradicionais” (muito 
numerosas na região amazônica).

Em um trabalho extraordinariamente sugestivo José Murilo de Carva-
lho, com olhos de historiador, nos indica que ao longo do Império e duran-
te toda a República Velha elites políticas e intelectuais construíram pelo 
menos três imagens da nação. Em cada uma delas o que Murilo de Carva-
lho denomina “povo” estabelecia uma relação particular com as elites: na 
primeira o povo estava ausente, na segunda o povo foi um fator negativo, 
na terceira foi objeto de uma estratégia paternalista (CARVALHO, 1999).

Essa análise nos possibilita avançar na argumentação aqui apresenta-
da. Em princípio não haveria qualquer razão que impedisse que a retórica 
do multiculturalismo viesse a substituir a perspectiva civilizadora, cami-
nhando para um desenho no qual a diversidade fi casse engessada e se ins-
talasse comodamente dentro das práticas do paternalismo. É interessante 
observar, no entanto, que as mudanças defl agradas não cabem de modo 
algum na doutrina e na retórica de multiculturalismo. Essa hipótese foi 
excluída pelos rumos que a aplicação das recomendações constitucionais 
foi assumindo nas últimas décadas. As lideranças e intelectuais indígenas 
exercem forte crítica contra a exotização de suas crenças e costumes, evi-
tando que suas tradições pretéritas possam ser artifi cialmente congeladas, 
fi cando impermeáveis às necessárias adaptações e mudanças.

A separação entre o que deve (ou não) ser incorporado, sobre as inova-
ções e recriações, não cabe mais às autoridades ofi ciais nem aos especia-
listas (antropólogos, indigenistas, ONGs), e sim às próprias coletividades, 
suas lideranças e intelectuais orgânicos. Já não são aceitos critérios que 
venham a colocar os indígenas em condições de subordinação em face dos 
processos decisórios. Tudo isso aponta para formas novas de realização da 
cidadania, nas quais o, voltando a José Murilo de Carvalho, o paternalis-
mo não tenha mais lugar. A partir da implementação da nova Constituição 
os confrontos decorrem da difi culdade da sociedade em despojar-se de 
uma tal imagem que tem atrás de si uma longa história e ainda pode, de 
forma anacrônica, servir a perspectivas tutelares de alguns grupos sociais.
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Etnocidadania, direitos originários 
e a inconstitucionalidade do poder tutelar

Marcelo Beckhausen

Com o nascimento da Constituição de 1988, alcunhada cidadã, diversos 
avanços no campo dos direitos fundamentais foram estabelecidos, dando 
ao texto constitucional uma dimensão considerável, no sentido da expec-
tativa de transformação da sociedade. Um dos avanços mais esperados, até 
por movimentos internacionais que labutam na esfera dos direitos huma-
nos, era a proteção que a Carta iria endereçar aos povos indígenas brasilei-
ros. Realmente, o que restou descrito é um texto extremamente moderno, 
no qual o reconhecimento da cultura diferenciada aparece de forma ade-
quada e os direitos originários, relacionados às terras tradicionais, parecem 
estar em compasso com os demais avanços antes sublinhados. No entanto, 
passados 20 anos de sua promulgação, questões complexas sobre a efeti-
vidade desses direitos constitucionais surgem de forma preocupante. O 
legislador constituinte procurou dar celeridade ao processo de demarcação 
de terras indígenas, impondo um prazo de 5 anos para sua concretização, 
bem como redesenhou a forma de relação entre Estado e povos indígenas, 
sepultando normativamente o poder tutelar e reconhecendo, pari passu, a 
diversidade cultural e a capacidade civil dos indígenas.

O presente trabalho visa examinar a situação atual desses direitos 
constitucionais: os territoriais, chamados originários; e os que dizem res-
peito à pluralidade cultural, sua evolução histórica e seus atuais contornos 
jurídicos. A construção política do texto constitucional que refere o reco-
nhecimento de tais direitos também é objeto desta empreitada.

A política indigenista pré-constitucional no século XX. Breve escorço

Este texto não se propõe a fazer uma análise exaustiva da história dos di-
reitos indígenas. Procurei realizar uma síntese, dando ênfase ao momento 
em que o Estado brasileiro tolerante constrói de forma mais lapidada os 
mecanismos do que se pode chamar poder tutelar. Obviamente, e isto não 
escapou ao campo de observação de antropólogos e juristas, que esta cons-
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trução não começa no século passado e nem é o Serviço de Proteção aos 
Índios uma criação espontânea e original da República brasileira. Toda 
a estrutura em que se baseia o poder tutelar está recheada e emoldurada 
por contribuições de todos os séculos de ocupação do território brasilei-
ro. A ideia da infantilidade dos índios, tutelados por juízes de órfãos; a 
ideia do integracionismo; a ideia do índio “bom selvagem”; o índio como 
personagem formador da nação brasileira etc. Tais ideias nos remetem a 
momentos históricos dos mais variados, a concepções jurídicas e socioló-
gicas das mais variadas. Mas gostaria de focar minha análise para a tutela 
constituída no fi nal da República Velha, cujos princípios e diretrizes mar-
cam, lamentavelmente, as políticas públicas concebidas para os índios até 
os dias atuais. Em outra oportunidade espero poder efetuar estes outros 
links históricos.

É possível afi rmar que até o início do século XX o elemento indígena 
foi delineado por instrumentos jurídicos com preocupações variadas: 
extermínio, exploração e integração à “comunhão nacional” são modelos 
políticos utilizados nos diferentes períodos da história brasileira, compro-
metidos, todos eles, com uma visão discriminatória e autoritária de como 
o Estado e a sociedade não indígena deveriam se relacionar com as popu-
lações autóctones. 

Com o surgimento de protestos internacionais,1 em face do extermínio 
dos grupos étnicos indígenas e manifestações racistas, é criado em 1910, 
através do Decreto no 8.072, de 20 de julho, o Serviço de Proteção aos 
Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN ou SPI), vincu-
lado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), órgão 
estatal a se dedicar à “integração” indígena ao mundo dito civilizado. Esta 
política indigenista perdurou, sob o manto das Constituições, durante 80 
anos.

Darcy Ribeiro oferece um relato sobre a situação:

Paradoxalmente, um dos pronunciamentos mais decisivos para a funda-
ção do Serviço de Proteção aos Índios foi um artigo de Hermann Von 
Ihering, Diretor do Museu Paulista, defendendo ou justifi cando o exter-
mínio dos índios hostis. Sumariando a situação dos aborígenes do Brasil 
meridional e suas relações com imigrantes, concluía Ihering que, não se 
podendo esperar deles qualquer contribuição para a civilização e sendo, 
ao contrário, “um empecílio para a colonização das regiões do sertão 

1 “Em 1908, pela primeira vez, o Brasil foi publicamente acusado de massacrar os índios: a 
denúncia foi feita em Viena, diante do XVI Congresso dos Americanistas” (CUNHA, 1987: 79).
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que habitam, parece que não há outro meio, de que se possa lançar mão, 
senão o seu extermínio” (RIBEIRO, 1993: 129)

Nasce nesse discurso a ideia de “proteção heroica” alardeada como 
tarefa do “novo” Serviço de Proteção aos Índios.

No entanto, alguns autores têm procurado outras explicações para 
a criação de tal política. Essas explicações são parte do suporte para a 
conclusão deste capítulo: a inconstitucionalidade da legislação indigenista 
com base na tutela e na integração. O fato de o SPI estar incluído na es-
fera burocrática do Ministério da Agricultura nos dá um caminho a ser 
percorrido para a descoberta de outras versões, que não a ofi cial, para a 
instalação do órgão e seu vínculo administrativo.

Desde o Império, existe uma confi guração e uma perspectiva evolucio-
nista planejada para o índio no Brasil. O índio precisava ter uma “utilida-
de” e esta era defi nida dentro de critérios “civilizatórios” e de “cateque-
se” nas quais as comunidades e indivíduos eram convertidos e deveriam 
tornar-se força produtiva. Assim, como bem salienta Souza Lima, desde o 
Império, e até antes dele, no Brasil-colônia, o “tratamento dos índios já se 
via associado à agricultura” (SOUZA LIMA, 1995: 100). Além disso, em 
1906, o MAIC possuía uma política de civilização dos índios, completa-
mente vinculada aos demais projetos do órgão, no sentido do desenvolvi-
mento e progresso do meio rural. Para os índios, muito embora a constru-
ção discursiva fosse diferente, também os horizontes eram esses: evoluir e 
desenvolver o mundo rural brasileiro.

Há uma grande solidariedade entre estas formas de construir imagina-
riamente o meio rural brasileiro e as usadas para pensar os índios como 
matéria para intervenção governamental. Ambas são sempre passíveis de 
serem remetidas ao suporte do paradigma evolucionista, estando relacio-
nadas às teorias raciais da época e suas aplicações práticas – por exemplo, 
as políticas para imigração –, e ao passado escravista muito recentemente 
abandonado. Mais importante é perceber como tais ideias viraram planos 
para ação e ganharam materialidade institucional, como estes se transfor-
maram ao longo do tempo, e que concretização de um estado das relações 
de força, das lutas de uma época implicam” (SOUZA LIMA, 1995: 108).

Assim, a ideia de produtividade rural, desenvolvimentismo e evolução 
vão se costurando, dando à política estatal republicana um ar diferente, 
mais refi nado e “técnico”, do que era praticado antes de 1889 sem, no en-
tanto, se desamarrar integralmente dos projetos delineados nos períodos 
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pré-republicanos. Os projetos agrícolas de desenvolvimento para comu-
nidades rurais, como deveriam ser encaradas as populações indígenas, já 
existiam, antecedendo a criação do SPILTN.

Antes do discurso de Hermann Von Ihering, ressaltado por Darcy Ri-
beiro, o Serviço já estava sendo constituído para ser implantada nas co-
munidades indígenas, com uma concepção estatal específi ca. Como relata 
Souza Lima:

A ideia de se criar um serviço para catequese e civilização dos índios já 
se encontrava presente em 1906, no decreto aprovado para o MAIC, fato 
reconhecido no período por atores ligados ao Serviço. Enquanto meta ad-
ministrativa precede de muito o “debate” instaurado contra Von Ihering, 
sendo um elemento, dentre outros, presente na imaginação política, como 
parte mesmo da “discussão”. Por outro lado, para a consciência pública, 
o nome de Cândido Rondon vinculava-se a ações heróicas em face dos 
índios também já antes dos fatos de 1908-1909, ainda que o conjunto de 
conferências de Rondon, em 1910, tenha amplifi cado a efi cácia de seu 
nome (SOUZA LIMA, 1995: 113).

E em que pese a diferença dos objetivos elencados pelo SPILTN no tra-
tamento com as etnias indígenas e os demais objetivos até então desen-
volvidos para a questão, incluindo, como referido, os que possuíam por 
desiderato o extermínio completo dos grupos étnicos, é de se salientar que 
as teses evolucionistas buscavam a integração dos índios. Propunham uma 
integração lenta e pacífi ca, mas sempre visualizando um horizonte “desen-
volvimentista”, ou seja, que o índio pudesse “progredir” do seu “estágio 
social” para o estágio da “avançada civilização branca”. Na verdade, existe 
uma sobreposição entre as políticas da intolerância e da tolerância fazendo 
surgir uma política de exclusão disfarçada que oferece ao índio a “oportu-
nidade de evoluir” para poder alcançar a cidadania: “Os índios eram um 
estrato social concebido como transitório, futuramente incorporáveis à ca-
tegoria dos trabalhadores nacionais” (SOUZA LIMA, 1995: 120).2

Ao mesmo tempo em que se destinava uma política desenvolvimentista 
para as comunidades indígenas, no plano jurídico o índio era concebido 

2 E mais: “A visão de transitoriedade do ‘ser indígena’ achava-se ancorada em recortes mais an-
tigos, como os relativos à capacidade de perfectibilidade e civilização desses povos, modo como 
foram percebidas as críticas de Von Ihering, conquanto estas se baseassem, sobretudo, na ideia 
de struggle for life. De fato a visão do índio como ser transitório se armava sobre um ‘trabalho 
morto’ simbólico acumulado desde o período colonial. Durante o fi m do século XVIII/início do 
XIX, este legado foi rediscutido de modo intenso” (SOUZA LIMA, 1995: 122-123).



116 Marcelo Beckhausen

como um ser incapaz. A capacidade só seria adquirida na medida em que 
os índios aprendessem outros costumes e se desenvolvessem. O Código 
Civil brasileiro, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, em seu artigo 6o,3 
aponta as pessoas naturais, encaradas como relativamente incapazes, que 
se encontram em um estado passageiro no qual a capacidade plena para 
exercer pessoalmente todos os atos da vida civil poderá, eventualmente, 
ser alcançada. Os índios (“selvícolas”) são arrolados como parcialmente 
incapazes ao lado dos menores de 21 anos, das mulheres casadas e dos 
pródigos.4

Clóvis Bevilácqua, autor do Código Civil anterior (1916),entendia que 
os indígenas não deveriam fi gurar no Estatuto legal tendo em vista pos-
suírem sua própria organização social, competindo, tal disciplina, a uma 
legislação especial, o que somente aconteceu com a promulgação do novo 
Código Civil, Lei no 10.406/2002.5

3 Art. 6o São incapazes, relativamente a certos actos (art. 147, nº 1), ou à maneira de os 
exercer:
I – os maiores de dezesseis e os menores de vinte e um annos (arts. 154 a 156); 
II – as mulheres casadas, emquanto subsistir a sociedade conjugal;
II – os pródigos; 
III – os selvícolas. 
Parágrafo único. Os selvícolas fi carão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regu-
lamentos especiaes, e que cessará à medida de sua adaptação.
Em 1962 o Código Civil foi alterado pela Lei no 4.121, de 27 de agosto de 1962. As mulheres 
deixaram o status de relativamente incapazes. A novel legislação não modifi cou o estado de 
semicapacidade dos “silvícolas”.

4 Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por defi ciência mental, tenham o 
discernimento reduzido;
III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV – os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial (destaque 
nosso).
Interessante que o novo Código Civil, ao remeter a disciplina legal da capacidade civil dos 
indígenas à legislação especial, confunde o intérprete. É que todos os textos normativos ma-
culados com o regime integracionista e o poder tutelar endereçado aos indígenas não foram 
recepcionados pela Constituição, reconhecedora da diversidade e da capacidade civil (proces-
sual diretamente) dos índios. Desta forma, a legislação positivada (e não automaticamente 
revogada) que dispõe sobre a matéria parece ainda não ter sido maculada pela inconstitucio-
nalidade. Esse é o entendimento de alguns juristas civilistas e muitas decisões do Judiciário 
seguem esta linha de raciocínio.

5 Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por defi ciência mental, tenham o 
discernimento reduzido; 
III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 



Tutela 117

Em 27 de junho de 1928 é editado o Decreto no 5.484, visando regular 
a situação dos índios no território nacional. Já em seu artigo 1º fi ca deter-
minada a emancipação dos índios da tutela orfanológica a que eram sub-
metidos, “qualquer que seja o grau de civilização em que se encontrem”. O 
artigo 2o classifi ca os índios em categorias:6

1o – índios nômades;
2o – índios arranchados ou aldeiados;
3o – índios pertencentes a povoações indígenas;
4o – índios pertencentes a centros agrícolas ou que vivem promiscuamente 
com civilizados (sic).7

Como aconteceu com as outras “raças” brasileiras, os índios são clas-
sifi cados e hierarquizados, como forma de enquadrá-los juridicamente e 
dimensionar seu nível de integração e sua capacidade para os “atos da 
vida civil” e para o trabalho. Cada “tipo indígena” teria, então, uma po-
lítica específi ca. Alguns, deveriam ser “integrados” e tutelados; outros, já 
“ambientados” na civilização, seriam objeto de políticas mais “refi nadas”, 
oportunizando o seu desenvolvimento com a sociedade nacional. Tais desi-
deratos seriam concretizados pelos militares do SPI, distantes do processo 
de evangelização e baseados em ideais positivistas e republicanos, solidá-
rios com os indígenas e preocupados com o seu desenvolvimento.8

IV – os pródigos. 
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial.

6 Os índios já se encontravam “classifi cados” desde o século XIX: “Para fi ns práticos, os 
índios se subdividem, no século XIX em ‘bravos’ e ‘domésticos ou mansos’, terminologia que 
não deixa dúvidas quanto à ideia subjacente de animalidade e de errância” (CUNHA, 1998: 
136). Segundo Souza Lima: “O exercício do poder tutelar implica em obter o monopólio dos 
atos de defi nir e controlar o que seja a população sobre a qual incidirá” (SOUZA LIMA, 
1995: 74).

7 “Os povos indígenas situados na quarta categoria eram pensados enquanto à beira da 
transformação em não índios ou na qualidade de matéria degradada para a Pátria, sobre 
os quais a incidência do Serviço teria pouca efi cácia. Em ambos os casos, o controle gover-
namentalizado sobre a terra seria de curta duração (logo de pouco interesse), quer porque 
as terras dos centros agrícolas seriam fi nanciadas aos trabalhadores nacionais que neles se 
fi xassem, quer porque já não mais detinham controle sobre as terras necessárias para sua 
reprodução social/cultural independente” (SOUZA LIMA, 1995: 126).

8 Souza Lima refere como essenciais esses dois pilares: codifi cação legal do status indígena e 
militarização do serviço: “a) a necessidade de um código que situe os indígenas em um siste-
ma de estratifi cação de direitos civis e políticos predefi nidos, fundamento legal da ação admi-
nistrativa estatizada, parte das redefi nições da ordem jurídico-política inauguradas com o fi m 
da escravidão e das mudanças colocadas com o advento da República; b) a luta em torno da 
permanência de militares enquanto gestores do processo de sua aplicação, explicitando-se as 
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No artigo 6o do referido decreto9 restou disposto que o Estado iria 
exercer a tutela sobre os índios não inteiramente adaptados, independente-
mente da categoria, através do Serviço de Proteção aos Índios, cujos inspe-
tores estariam encarregados da gestão dos bens que os índios porventura 
possuíssem, até a incorporação destes pela sociedade civilizada, conforme 
estabelecia o artigo 37 do mesmo Diploma Legal. Como se pode notar, 
fi cava extinta qualquer forma de tutela privada dos índios, passando o 
Estado,através deste mesmo instituto, a possuir o monopólio de sua prote-
ção. A tutela foi incorporada à política indigenista ofi cial como uma forma 
de controlar os índios, sob um discurso de que estes não seriam capazes de 
responder por si próprios, gerir suas próprias vidas, ou seja, seriam irres-
ponsáveis e inimputáveis. Enfi m, para o projeto tutelar funcionar era im-
prescindível que os índios fossem classifi cados no bojo dos códigos como 
relativamente incapazes. Dentro deste modelo começam a tomar forma os 
dispositivos constitucionais que irão direcionar as atividades estatais pro-
duzidas em torno das populações indígenas.

No ano de 1934 foi concretizada a estreia, em foro constitucional, da 
“comunhão nacional” dos indígenas, com sua gradual “incorporação”, já 
que permitiu à União legislar sobre a “incorporação dos silvícolas à comu-
nhão nacional”.10 Esse dispositivo nascia em harmonia com os objetivos 
evolucionistas do Serviço de Proteção aos Índios, revitalizando a ideia da 
sociedade indígena não ser desenvolvida. O autóctone deve ser cultural-
mente excluído. Sua cultura deve ser assimilada pela cultura ofi cial. A cul-

solidariedades entre a proteção aos índios e controle/construção do território, além de forma 
sublimada (pela denegação da violência) de conquistas de espaços e populações” (SOUZA 
LIMA, 1995: 118).

9 Art. 6º – Os índios de qualquer categoria não inteiramente adaptados fi cam sob a tutela 
do Estado, que a exercerá segundo o grao de adaptação de cada um, por intermédio dos 
inspectores do Serviço de Protecção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionaes, 
sendo facultado aos ditos inspectores requerer ou nomear procurador, para requerer em nome 
dos mesmos índios, perante as justiças e autoridades, praticando para o referido fi m todos os 
actos permitidos em direito.

10 Artigo 5o, XIX, m, da Constituição de 1934. Cumpre referir que o anteprojeto de Cons-
tituição criado pela chamada Comissão do Itamaraty (Decreto no 21.402, de 14 de maio de 
1932) nada referia a respeito dos “silvícolas”. Tampouco no substitutivo da Comissão Consti-
tucional, presidida pelo jurista Carlos Maximiliano, foi apresentado qualquer dispositivo so-
bre a questão. Digno de nota é o artigo 161 deste substitutivo, que trata da assimilação... dos 
imigrantes, atendendo aos interesses nacionais. O verbo assimilar aí possui uma conotação 
muito semelhante ao “incorporar” direcionado aos indígenas. Também cumpre frisar que, na 
redação fi nal do projeto de Constituição (Projeto no 1-B, de 27 de junho de 1934) consta que 
incumbe à União, aos Estados e aos municípios, “estimular a educação eugênica”, artigo 136, 
alínea b (BONAVIDES; AMARAL, 2004).
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tura indígena, dentro do texto constitucional, nasce sem reconhecimento, 
devendo ser incorporada a uma “constitucionalizada” cultura nacional.11

O artigo 129 da Constituição de 1934 inseriu uma inovação importan-
te, no campo constitucional que depois se manifestaria no contexto das 
“terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”, existente na atual Carta 
Constitucional. O artigo em questão refere que “será respeitada a posse 
de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, 
sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las”. Conforme nos relata Manuela 
Carneiro da Cunha, a emenda que proporcionou essa inserção embrioná-
ria foi produzida pela bancada de deputados amazonenses, que a justifi ca-
vam do seguinte modo: 

Temos regiões habitadas por centenas de tribos, a que pertencem milha-
res de indivíduos. Não é admissível que sejam concedidos, retalhados os 
lotes, às vezes cultivados e expulsos para o interior das selvas. Dessas ati-
tudes desumanas surgem lutas que redundam em difi culdade à catequese 
(CUNHA, 1987: 82-83).

O objetivo dos parlamentares constituintes, na criação de uma prote-
ção constitucional às terras indígenas, era facilitar o processo catequizador 
dos índios, dentro do contexto da integração a que se viam submetidos. 
Com a catequese, o índio estaria preparado para a atividade laboral e a 
decorrente assunção à cidadania e aos céus.12

11 Esta política integracionista não difere das políticas existentes nos regimes totalitários 
e racistas. Michel Foucault tece um panorama esclarecedor sobre o tema do racismo e do 
biopoder, o poder exercido através da eliminação das raças, sob argumentos biológicos-evo-
lucionistas, que autoriza o Estado a eliminar todas as sociedades caracterizadas como “não 
evoluídas”. Afi rma Foucault que: “Com efeito, que é o racismo? É, primeiro, o meio de intro-
duzir afi nal, nesse domínio da vida de que o poder se incumbiu, um corte: o corte entre o que 
deve viver e o que deve morrer. No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento 
das raças, a distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualifi cação de certas raças como 
boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar 
esse campo do biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira de defasar, no interior da 
população, uns grupos em relação aos outros. Em resumo, de estabelecer uma censura que 
será do tipo biológico no interior de um domínio considerado como sendo precisamente um 
domínio biológico. Isso vai permitir ao poder tratar uma população como uma mistura de 
raças ou, mais exatamente, tratar a espécie, subdividir a espécie de que ele se incumbiu em 
subgrupos que serão, precisamente raças. Essa é a primeira função do racismo: fragmentar, 
fazer cesuras no interior desse contínuo biológico a que se dirige o biopoder”(FOUCAULT, 
1999: 304-305).

12 Sílvio Coelho dos Santos nos informa a respeito de outra Emenda rejeitada que pretendia 
a permanência da questão indígena, “tratamento e colonização dos silvícolas”, nas mãos dos 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios (SANTOS, 1982).
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A Constituição de 1937, em seu artigo 154, modifi cou levemente13 o 
artigo 129 da Carta anterior, retirando de seu texto a tese de comunhão 
nacional que persistia em nível infraconstitucional, sendo materializada 
através das atividades do Serviço de Proteção aos Índios. Este, em 1939, 
volta a estar vinculado ao Ministério da Agricultura, permanecendo assim 
até a sua extinção, em 1966. Em 1946, a Carta Constitucional novamente 
reprisou o artigo 129 da Constituição de 1934, bem como retornou ao 
texto a competência da União para legislar sobre a inapropriada “comu-
nhão”, em contínuo desrespeito à cultura indígena.

Em 27 de agosto de 1962, através da Lei no 4.121, é modifi cado o 
Código Civil. Permanece o índio como pessoa relativamente incapaz: “os 
silvícolas, que fi carão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e re-
gulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à 
civilização do País”. Em relação ao texto originalmente aprovado em 1917, 
a mudança acoplada à Lei Substantiva Civil demonstra que, durante quase 
50 anos, os horizontes da visão do Poder Público sobre a personalidade 
civil do índio não foram modifi cados. Tampouco poderia ser exigido que 
o organismo ofi cial responsável pela questão indígena tivesse uma missão 
diferente que não a integração do índio.

Em 05 de dezembro de 1967 é criada a Fundação Nacional do Índio 
(Funai) que começa a realizar as atividades cuja responsabilidade pertencia 
ao extinto Serviço de Proteção aos Índios. Dentre as atividades, elencadas 
na Lei no 5.371/67, se encontram: resguardo à aculturação espontânea do 
índio de forma a que sua evolução socioeconômica se processe a salvo de 
mudanças bruscas; e promover a educação de base apropriada do índio 
visando à sua progressiva integração na sociedade nacional. Em outras 
palavras, o órgão indigenista foi substituído, porém, suas principais fun-
ções, dentre as quais se destaca o auxílio ao processo de assimilação dos 
índios pela sociedade nacional, permaneceram intocadas. A Funai exerceu 
e exerce, leis que estão enraizadas em sua base institucional, toda a prática 
integracionista que deveria ter desaparecido completamente após 1988. O 
Serviço de Proteção aos Índios e a Fundação Nacional do Índio foram e 
são instrumentos destas políticas públicas preconceituosas e, atualmente, 
inconstitucionais. Refere Carlos Frederico Marés de Souza Filho que:

Las agencias indigenistas ofi ciales brasileñas – SPI y FUNAI – aunque 
fueron creadas em épocas diferentes, bajo principios diferentes y diferente 

13 “Art. 154 Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem localizados em 
caráter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.”
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legislación, tienen algunos trazos comunes, inspirados por la idea que se 
perpetuó em las leyes brasileñas hasta 1988, y que aún continúa infor-
mando la práctica y el discurso ofi ciales: la integración de los pueblos 
indígenas o, dicho com otras palavras, la idea de que el destino de los 
indios em el Brasil es la integración en la sociedad nacional, que no es más 
que una versión moderna de los textos imperiales, en donde se leía que 
el ‘justo, dulce y humano’ comando del emperador estaba a disposición 
de los indios, para que ellos pudieran compartir la felicidad de los demás 
súbditos (SOUZA FILHO, 1992: 87).

Todos os rumos normativos e institucionais levavam à conclusão de 
que as políticas indigenistas deveriam estar voltadas para a integração do 
índio. Neste sentido, a Carta de 1967, outorgada, reprisou o raciocínio 
incorporativista, mudando o nome “comunhão” para “comunidade” sem, 
no entanto, alterar o contexto do que pretendiam os nossos legisladores. O 
artigo 14 desta Constituição colocou as terras indígenas como pertencentes 
ao patrimônio da União, situação que ainda persiste, alçando, conforme 
dispõe o artigo 186, os indígenas à condição de possuidores e usufrutuários 
das terras por eles habitadas. Em 1969, a União Federal continuou sendo 
proprietária das terras habitadas pelos indígenas,14 sendo que o Ato Institu-
cional no 01, usando uma repetição desnecessária, tornou tais áreas inalie-
náveis, perpetuando a população indígena na posse e usufruto de tais bens.

Em 1966 é ratifi cado pelo Brasil, através do Decreto no 58.824, de 14 
de julho, a Convenção no 107, da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), de 26 de junho de 1957. Esta Convenção internacional era ade-
quada à política indigenista desenvolvida pelo Brasil, já que estimulava o 
“integracionismo” das sociedades tribais “mais atrasadas”.15

Em 19 de dezembro de 1973 é criado o Estatuto do Índio, Lei no 6.001, 
em vigor até hoje, pelo menos parte de seu texto que foi recepcionado 
pela Constituição de 1988. Visa, precipuamente, regular a situação jurídi-
ca dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito 

14 Súmula 480 do Excelso Pretório – “Pertencem ao domínio da União, nos termos dos arts. 
4º, IV, e 186 da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas.”

15 Diz o artigo 1º: “1. A presente Convenção se aplica: a) aos membros das populações 
tribais ou semitribais em países independentes, cujas condições sociais e econômicas corres-
pondem a um estágio menos adiantado que o atingido pelos outros setores da comunidade 
nacional e que sejam regidas, total ou parcialmente, por costumes e tradições que lhes sejam 
peculiares por uma legislação especial.” Reza o artigo 2º: “1. Competirá principalmente aos 
governos pôr em prática programas coordenados e sistemáticos com vistas à proteção das 
populações interessadas e sua integração progressiva na vida dos respectivos países.”
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de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, 
à comunhão nacional. O texto do Estatuto do Índio tentou suavizar os 
mecanismos incorporativistas inseridos nas políticas indigenistas anterio-
res. Mas o motivo do abrandamento inserido no Estatuto do Índio, em 
descompasso com o autoritarismo vigente tem uma razão: os protestos in-
ternacionais em relação ao tratamento concedido aos indígenas no Brasil. 
João Pacheco de Oliveira refere que: 

O Estatuto do Índio foi um outro passo dado nessa direção, para calar os 
protestos externos, mostrando à opinião pública internacional uma face 
positiva do governo brasileiro, a sua preocupação com os direitos aboríge-
nes e o acatamento das convenções internacionais. Edições de luxo, com 
traduções em inglês e francês foram distribuídas fartamente dentro e fora 
do país, desse texto que até hoje não foi traduzido em qualquer das mais 
de 200 línguas indígenas existentes no Brasil. Embora fosse essa a lei que 
regulava a situação dos índios, até poucos anos atrás era muito raro que 
as lideranças o conhecessem, esse panorama só foi se modifi cando após 
1978 com a ação de entidades civis de apoio e a própria mobilização dos 
indígenas (PACHECO DE OLIVEIRA, 1985: 20).

Somente uma ruptura completa com o quadro normativo, constitucio-
nal e infraconstitucional, anteriores, de índole integracionista, poderia efe-
tivar mudanças na esfera de relações entre Estado e populações indígenas.

A inconstitucionalidade do poder tutelar

“Os juristas contam com um emaranhado de costumes intelectuais que 
são aceitos como verdades de princípios para ocultar o componente políti-
co da investigação de verdades. Por conseguinte se canonizam certas ima-
gens e crenças para preservar o segredo que escondem as verdades. O sen-
so comum teórico dos juristas é o lugar do secreto. As representações que 
o integram pulverizam nossa compreensão do fato de que a história das 
verdades jurídicas é inseparável (até o momento) da história do poder.”

LUIZ ALBERTO WARAT

Na atual Constituição, “são reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições”. O caput do artigo 231 vem 
a ser a peça-chave na mudança de postura constitucional em frente da 
questão indígena. O Estado que antes se cobria com as vestes da intole-
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rância e assumia a função assimilacionista, começa a mudar de roupa-
gem, não se apresentando nem mais como Estado tolerante, que permite 
a existência de um índio fadado a se tornar um “trabalhador nacional”, 
mas se apresentando como um Estado no qual a pluralidade é diretriz e a 
diversidade cultural é direito individual e coletivo. O atual texto constitu-
cional refl ete uma mudança ocorrida em nível internacional. O advento da 
Convenção nº 169, em 27 de junho de 1989, da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), possibilitou uma alteração nas relações do Estado 
com os Povos Indígenas. Tal Convenção, aprovada em Genebra durante a 
76ª Conferência Internacional do Trabalho, reconhece as aspirações dos 
Povos Indígenas a assumirem o controle de suas próprias instituições, de 
seu modo de vida e de seu desenvolvimento econômico, bem como man-
ter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões. Essa Convenção visa, 
também, “extirpar a orientação assimilacionista das normas anteriores”. 
De fato, este instrumento internacional torna sem vigência a Convenção no 
107, de 1957, de nítido caráter integracionista.16

Aqui no Brasil a Convenção 169/89 foi publicada no DCN de 27 de 
agosto de 1993. Foi aprovada pelo Congresso através do Decreto Legisla-
tivo no 143, de 20 de junho de 2002, 13 anos após sua elaboração, sendo 
ratifi cada pelo governo brasileiro junto ao diretor executivo da OIT, em 25 
de julho de 2002. E o Decreto de Execução no 5.051, que a promulgou, foi 
editado em 19 de abril de 2004. Mas antes do decreto, cumpre ressaltar, 
que a Convenção já possuía força normativa, desde a sua ratifi cação, como 
ensina Flávia Piovesan: “diante do princípio da aplicabilidade imediata das 
normas defi nidoras de direitos e garantias fundamentais, os tratados de 
direitos humanos, assim que ratifi cados, devem irradiar efeitos na ordem 
jurídica internacional e interna, dispensando-se a edição de decreto de exe-
cução” (PIOVESAN, 2000: 159).17

Como visto, no decorrer dos anos, do ponto de vista normativo, os ín-
dios foram vistos como sujeitos que deveriam se adaptar à cultura “ofi cial”. 

16 Cabe transcrever o artigo sétimo da Convenção: “Os povos em questão deverão ter o di-
reito de decidir suas próprias prioridades no que se refere ao processo de desenvolvimento, na 
medida em que este afete suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, e às terras 
que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar na medida do possível, seu próprio 
desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, deverão participar da formulação, 
implementação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional 
suscetíveis de afetar-lhes diretamente.”.

17 Atualmente, a partir da Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, os tra-
tados e convenções internacionais aprovados por 3/5 dos votos dos membros do Congresso 
Nacional, em dois turnos de votação equivalem a emendas constitucionais.
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Tal fenômeno, desde a colonização e até o advento da atual Constituição, se 
dava através dos mais requintados atos de violência e também na edição das 
constituições anteriores, conforme refere Sérgio Leitão em preciso texto:

À luz da Constituição em vigor, portanto, os povos indígenas deixaram 
de ser considerados culturas em extinção, fadadas à incorporação na 
assim denominada comunhão nacional, nos moldes do que sempre fora 
o espírito a reger a legislação brasileira desde o início do processo de 
colonização em nosso País. Toda a legislação anterior continha referên-
cias expressas à integração ou assimilação inevitável e, por outro lado, 
desejável dos índios pela sociedade brasileira (LEITÃO, 1993: 228).

Pois bem. O espectro conceitual desses novos direitos, em sua compo-
sição constitucional, parece claro, especialmente no que diz respeito ao 
rompimento com estruturas assimilacionistas anteriores acionadas via tu-
tela. Esse conjunto de garantias constitucionais que poderíamos chamar de 
etnocidadania, composta por direitos individuais e coletivos, implicando 
liberdades de expressão cultural e identitária, e exposta de forma frag-
mentada (tendo em mente a multiplicidade de atores étnicos) em deman-
das de reconhecimento; e composta, também, de direitos sociais dos mais 
variados, confi gurados em políticas educacionais e de seguridade social 
diferenciadas, políticas envolvendo identifi cação e demarcação de terras 
conforme padrões de tradicionalidade, e exposta igualmente de forma 
aparentemente desordenada, em demandas de redistribuição.

A aparente fragmentação e desordem se referem muito mais a uma 
inadequação na forma de condução de tais políticas públicas, de reco-
nhecimento ou redistibuição, do que a uma confusão provocada pelos já 
clássicos “duzentos grupos indígenas diferentes” que desestabilizariam 
qualquer tentativa de realizar uma política uniforme ou homogênea desti-
nada a estes povos. Uma dessas políticas públicas, rotuladas como indige-
nistas, pretensamente uniforme e homogênea, e que insiste em se manter 
no quadro normativo e administrativo é a política tutelar. Tal política, 
concebida dentro de outro momento normativo-constitucional, que a acei-
tava naturalmente, merece uma análise mais profunda, no que concerne à 
aceitação atual por um quadro normativo diverso, uma nova Constituição, 
com novos paradigmas democráticos e jurídicos, ou seja, a sua constitu-
cionalidade. Portanto, as leis anteriores, v.g., o Estatuto do Índio de 1973, 
e as leis infraconstitucionais pós-constituinte de 1988, estão a ensejar este 
crivo, sob pena de não darmos efetividade a um texto constitucional que 
muitos adulam (eu próprio, no início deste trabalho: “diversos avanços no 
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campo dos direitos fundamentais foram implementados” e outros chavões: 
“texto moderno”, “constituição cidadã” etc.), mas cuja efi cácia é muito 
questionável, especialmente no que diz respeito aos direitos dos grupos 
mais vulneráveis.

Em primeiro lugar, portanto, vamos estabelecer a ideia de que a tutela 
é uma política pública. Exercer a tutelagem é, antes de mais nada, uma po-
lítica eleita pelo Poder Público. Ser tutelado é sofrer as repercussões desta 
política. Ressalto isso não por ironia, mas por reconhecer que remanesce 
no sistema jurídico um poder tutelar concedido ao órgão indigenista e, de 
forma mascarada, a outros órgãos públicos que repetem uma terminologia 
defasada e eivada de inconstitucionalidade. Índios “integrados”, “assimi-
lados”, “tutelados”, “aculturados”, fazem parte deste vocabulário estatal.

Ora, a tutela não é algo naturalizado no esquema administrativo, quan-
do conversamos sobre comunidades indígenas. É uma escolha do admi-
nistrador. O Estatuto do Índio não é a única alternativa possível de pro-
teção legal destinada aos índios, é uma opção do legislador. Isto deve ser 
sublinhado para que não passe despercebida a estratégia do Poder Público 
de continuar exercendo uma política tutelardistante do que dispõe o tex-
to constitucional. As justifi cativas mais variadas de manutenção da tutela, 
como a existência de “povos isolados”, “não contactados”, não podem ser-
vir de mote para a preservação de uma política preconceituosa e autoritária.

Quando o texto constitucional se refere a “proteção”18 aos índios e às 
comunidades como encargo do poder público, ele não está reiterando ou 
remodelando a prática tutelar. Existe uma distância longa entre proteção 
e tutela.19 Uma atividade protetiva pode se efetivar sem a existência de 
qualquer prática tutelar. Isto merece uma análise.

O Código Civil anterior considerava o índio como relativamente capaz. 
A Lei no 6.001, de 1973, submete o índio à tutela estatal. Tais dispositi-

18 Art. 231 – São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competin-
do à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

19 Para o direito atual, portanto, a tutela é uma tarefa defi nida pela lei, na qual um sujeito 
capaz se encarrega de cuidar e administrar os bens dos menores que estão fora do pátrio 
poder. Assim como no direito romano, portanto, o direito brasileiro adota como “motivos” 
para a tutela a perda do poder familiar, a ausência dos pais ou o falecimento destes, devendo 
o tutor administrar os bens do pupilo, prestando-lhe assistência e proteção. O Código Civil 
de 1916, em seu artigo 424, referia que incumbia ao tutor, sob a inspeção de um juiz, “reger” 
a pessoa do menor, velar por ele, e administrar-lhe os bens. Já o Código atual, de 2002, 
artigo 1.741, refere a mesma incumbência de administração, retirando as expressões “reger” 
e “velar”.
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vos, presentes no Código Civil antigo e no Estatuto do Índio20 não foram 
recepcionados pela atual Constituição.21 O atual Código Civil, inclusive, 
remete o regramento sobre a capacidade dos índios a uma legislação espe-
cial. Enquanto esta não é elaborada e promulgada, persiste o Estatuto do 
Índio como instrumento normativo norteador da atuação do Estado. No 
entanto, este é, no que concerne ao poder tutelar, completamente incom-
patível com a Carta promulgada em 1988. Senão vejamos: a Constituição 
da República Federativa do Brasil dispõe, em seu artigo 232, que os índios 
têm capacidade processual eis que “são partes legítimas para ingressar em 
juízo em defesa de seus direitos e interesses”. Consoante estabelece o artigo 
7o do Código Processual Civil, toda pessoa que se acha no exercício dos 
seus direitos tem capacidade para estar em juízo.22

É importante ressaltar que o Estatuto do Índio referia, artigo 37, que 
“os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a 
defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do 
Ministério Público Federal ou do órgão de proteção ao índio”. Ou seja, 
antes de 1988, somente as comunidades, com um enfoque coletivo, possu-
íam capacidade de ser parte, desde que assistidos pelo Ministério Público 

20 Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe em seu Capítulo II: “Art. 7º – Os índios 
e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional fi cam sujeitos ao 
regime tutelar estabelecido nesta lei.
§1º – Ao regime tutelar estabelecido nesta lei aplicam-se no que couber os princípios e nor-
mas da tutela de direitos comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especializa-
ção de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fi dejussória.
§2º – Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de assis-
tência aos silvícolas.

21 A luta pela manutenção da tutela e da semi-incapacidade dos índios restou expressa nos 
anais da Assembleia Nacional Constituinte. No texto proposto pela Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, presidida pelo jurista Afonso Arinos de Melo Franco, em 1986, era 
mantida a ideia central de não autonomia e função tutelar. O artigo 380 do referido docu-
mento, reconhece as populações indígenas “como parte integrante da comunidade nacional”, 
ou seja, retorna a ideia integracionista de pertencimento, ou não, a uma imaginada comuni-
dade construída com o intercruzamento das três raças. No entanto, se nas edições constitu-
cionais anteriores, ao Poder Público incumbia a tarefa de integrá-los, na concepção proposta 
pela Comissão presidida por Arinos, os índios já estavam integrados, devendo o Estado bra-
sileiro providenciar que estas comunidades se benefi ciem “em condições de igualdade, dos 
direitos e possibilidade que a legislação brasileira assegura aos demais setores da população, 
sem prejuízo dos seus usos e costumes específi cos”. A confi guração integracionista queria se 
fazer presente, em especial no que tange a capacidade dos índios. O artigo 383 da referida 
proposta não incluía o sujeito indígena, no plano individual, como capacitado para ingressar 
em juízo na defesa de seus direitos. A Constituição atual corrigiu isso, ao legitimar os índios 
para atuar em suas questões judiciais.

22 Art. 7º – Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar 
em juízo.
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ou pelo órgão indigenista, a Funai. Hoje, o artigo 232 reformulou essa 
ideia: os índios, individualmente, e não só as comunidades, podem ingres-
sar em juízo para a defesa de seus interesses.23 Os índios deixam de ser 
relativamente capazes e passam a ter capacidade civil plena, capacidade de 
serem partes, independentemente da assistência da Funai ou do Ministé-
rio Público. Este, por sua vez, passa a ter o dever de intervir em todos os 
atos do processo. A intervenção do Ministério Público é obrigatória, como 
função protetiva, no qual irá atuar como “fi scal da lei”, em virtude de es-
tar evidenciado interesse público pela qualidade da parte, os indígenas, e 
não pela incapacidade da parte. Não se trata mais de assistência, na qual 
a Funai e o Ministério Público ingressavam para auxiliar as comunidades 
indígenas, já que “os incapazes serão representados ou assistidos por seus 
pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil.”, conforme dispõe o arti-
go 8o do Código de Processo Civil. Logo, a Constituição espancou a ideia 
de tutela.

Conforme dispõe a doutrina brasileira, “a capacidade processual é a 
aptidão para praticar atos processuais independentemente de assistência e 
representação (pais, tutor, curador etc.)” (DIDIER JR, 2007: 200) e só a 
possui quem tem plena capacidade de exercício, podendo praticar todos os 
atos da vida civil, ou seja, plena capacidade civil, derrubando de vez a ideia 
de capacidade relativa, assistida ou tutelada.

Os absoluta e os relativamente incapazes podem ser partes, mas não po-
dem praticar atos processuais, pois não têm capacidade processual. Os 
incapazes devem ser representados ou assistidos, na forma da lei. Têm 
capacidade processual os que possuem capacidade plena de exercício 
(NERY JR.; NERY, 2004: 408) (grifos meus).

Logo, a partir da promulgação da Constituição, em 1988, os índios 
brasileiros adquiriram completa capacidade civil e processual. O instituto 
da tutela não subsiste mais a partir do novo texto constitucional, porque 
não é possível ao órgão indigenista administrar os bens de quem tem plena 
capacidade civil. Esta capacidade civil, friso, não reduz o dever do Estado 
de proteger e respeitar as comunidades indígenas e seus bens, sejam elas as 

23 Convenção 169/89, em seu artigo 12 dispõe: “Os povos interessados deverão ter proteção 
contra a violação de seus direitos, e poder iniciar procedimentos legais, seja pessoalmente, 
seja mediante os seus organismos representativos, para assegurar o respeito efetivo desses 
direitos. Deverão ser adotadas medidas para garantir que os membros desses povos possam 
compreender e se fazer compreender em procedimentos legais, facilitando para eles, se for 
necessário, intérpretes ou outros meios efi cazes” (grifos meus).
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chamadas “isoladas”, ou não. Pelo contrário, esta proteção deve ser ade-
quada à diferença cultural, e é imposta a todos os órgãos públicos. Como 
refere, com propriedade, Canotilho: 

Ao falar-se do valor normativo da Constituição... aludiu-se à Constitui-
ção como lex superior, quer porque ela é fonte de produção normativa 
(norma normarum) quer porque lhe é reconhecido um valor normativo 
hierarquicamente superior (superlegalidade material) que faz dela um pa-
râmetro obrigatório de todos os actos estaduais (CANOTILHO, 1996).

Ou seja, tal parametricidade em relação às normas constitucionais 
compele todos os Poderes Públicos a agirem conforme dispõe o texto 
constitucional. 

Além do mais, tanto o Código Civil de 1916 quanto o Estatuto do Índio 
relacionavam a tutela com a “integração do índio à sociedade nacional” ou 
“adaptação à civilização do País”. Na medida em que esta “integração” ou 
“adaptação” acontecesse cessaria o instituto da tutela. No momento em 
que a Constituição reconhece a diversidade cultural, os traços culturais, 
os índios não podem mais ser compelidos a serem “integrados” ou “assi-
milados”, ou serem taxados de “aculturados” ou “não integrados”, todas 
classifi cações discriminatórias. Os sujeitos que se autoidentifi cam como 
indígenas, são dotados do direito à sua diversidade cultural e do direito 
ao acesso de todas as garantias constitucionais, de forma autônoma, não 
podendo ser tutelados, ou impedidos de exercerem seus direitos pelo fato 
de não possuírem capacidade civil.

Em seu artigo 4o, a Convenção 169/89, estabelece as metas a serem 
observadas nessa “proteção especial”: 

4) Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para 
salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio 
ambiente dos povos interessados.

5) Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos 
livremente pelos povos interessados.

6) O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não de-
verá sofrer nenhuma deterioração como consequência dessas medidas 
especiais.

A leitura de tais dispositivos não deixa dúvidas. As medidas especiais 
devem respeitar o “desejo expresso livremente” das comunidades. A tu-
tela não pode se enquadrar nesta medida especial, visto que obstaculiza 
a expressão destes povos, que não podem administrar livremente os seus 



Tutela 129

interesses. Tais medidas, também, não podem deixá-los desprotegidos, 
seja no plano individual ou coletivo. E esta proteção compreende tanto os 
direitos relacionados à diferença, quanto os direitos gerais da cidadania. 
Assim, entendo que, por exemplo, determinados negócios envolvendo as 
comunidades indígenas, independentemente da participação do Estado ou 
não, deverão ser objeto de eventual anulação, caso reste provado a sua 
prejudicialidade às comunidades indígenas. O Estado omisso no seu dever 
de executar medidas especiais, ou executando, de forma inconstitucional, 
a prática tutelar, poderá ser responsabilizado.

Tal debate se torna ainda mais importante tendo em vista que o Poder 
Judiciário insiste em enquadrar os índios e suas comunidades dentro das 
estruturas integracionistas:

PENAL. EXTORSÃO. ART. 158 CP. DELITO PATRIMONIAL. COM-
PETÊNCIA DE JURISDIÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA CO-
MUNIDADE INDÍGENA. QUALIDADE SINE QUA NON DAS VÍ-
TIMAS. ART. 109, IV, CF/88. DOLO DIRECIONADO À GESTANTE 
SILVÍCOLA. HIPOSSUFICIÊNCIA CULTURAL. FERIMENTO A IN-
TERESSES DA UNIÃO. PRECEDENTE STF. SÚMULA 140 STJ. JUS-
TIÇA FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA.
1. A Súmula no 140 do STJ não esgota de forma plena as hipóteses de 
criminalidade em que o indígena fi gure como vítima ou autor. A previsão 
constitucional do art. 109, IV, prevalece em se constatando prática de 
infração penal em detrimento a interesses da União e de suas entidades 
autárquicas.
2. Com a unifi cação da Previdência Social o silvícola foi equiparado ao 
empregado rural, na condição de agricultor. A conduta criminosa denun-
ciada veio a frustrar o gozo deste direito. A especial condição da índia 
gestante, aculturada, primitiva e rude, foi essencial à prática denunciada. 
A extorsão imputada ao paciente foi direcionada exclusivamente a uma 
parcela da população indígenagrávida, buscando tomar-lhes o numerário 
que receberiam a título de auxílio-maternidade.
3. Considerando que a tutela do índio, de titularidade da Funai, alcança 
a proteção dos direitos do indígena, houve ferimento a interesses de enti-
dade autárquica da União a atrair a competência da Justiça Federal para 
o processo e julgamento da matéria.
4. Sendo o paciente réu acusado de prática delituosa ameaçadora e violen-
ta, incomportável a revogação da prisão preventiva eis que permanecem 
presentes as determinantes de sua decretação para a conveniência da ins-
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trução criminal, para assegurar a aplicação da Lei Penal e para garantir 
a ordem pública.
5. O voto vencido do Relator acolheu o entendimento da Súmula 140 do 
STJ.(Classe: HC – HABEAS CORPUS Processo: 1999.04.01.026342-8 
UF: RS Data da Decisão: 27/05/1999 Órgão Julgador: SEGUNDA TUR-
MA Relator Tânia Escobar.)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. MENORES INDÍGENAS. AUSÊNCIA 
DE LAUDO ANTROPOLÓGICO E SOCIAL. DÚVIDAS QUANTO AO 
NÍVEL DE INTEGRAÇÃO. NULIDADE.
Somente é dispensável o laudo de exame antropológico e social para afe-
rir a imputabilidade dos indígenas quando há nos autos provas inequívo-
cas de sua integração à sociedade.
No caso, há indícios de que os menores indígenas, ora pacientes, não 
estão totalmente integrados à sociedade, sendo indispensável à realização 
dos exames periciais.
É necessária a realização do estudo psicossocial para se aferir qual a 
medida socioeducativa mais adequada para cada um dos pacientes. Or-
dem concedida para anular a decisão que determinou a internação dos 
menores sem a realização do exame antropológico e psicossocial.
(HC 40.884/PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUIN-
TA TURMA, julgado em 07.04.2005, DJ 09.05.2005, p. 445.)

Inexiste razão para a realização de exames psicológico ou antropológico 
se presentes, nos autos, elementos sufi cientes para afastar qualquer dúvi-
da sobre a imputabilidade de indígena, sujeitando-o às normas do artigo 
26 e parágrafo único do CP. Com base nesse entendimento, a Turma 
deferiu, em parte, habeas corpus impetrado em favor de índio Guajajara 
condenado, por juízo federal, pela prática dos crimes previstos nos arti-
gos 12, caput, e §1o, II e 14 da Lei no 6.368/76 e artigo 10 da Lei 9.437/97. 
Pleiteava-se, de forma alternativa, a anulação do processo, ab initio, a 
fi m de que se realizasse o exame antropológico ou a atenuação da pena 
(Lei 6.001/73, art. 56, parágrafo único), assim como para garantir seu 
cumprimento no regime semiaberto em local próximo da habitação do 
paciente. Tendo em conta que a sentença afi rmara a incorporação do pa-
ciente à sociedade, considerou-se que ele seria plenamente imputável e que 
o laudo pericial para a comprovação de seu nível de integração poderia 
ser dispensado. Asseverou-se que o grau de escolaridade, a fl uência na lín-
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gua portuguesa, o nível de liderança exercida na quadrilha, entre outros, 
foram sufi cientes para formar a convicção judicial de que o paciente seria 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determi-
nar-se de acordo com esse entendimento. No tocante à diminuição da 
pena, ressaltou-se que esta já fora efetuada pelo juízo quando proferida a 
sentença. HC deferido parcialmente para que o Juiz da Execução observe, 
quanto possível, o parágrafo único do artigo 56 do Estatuto do Índio (Lei 
6.001/73: “Art. 56. No caso de condenação do índio por infração penal, 
a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o juiz atenderá também 
ao grau de integração do silvícola. Parágrafo único. As penas de reclusão 
e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semili-
berdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos 
índios mais próximos da habitação do condenado.”).
(HC 85198/MA, Rel. Min. EROS GRAU, 17.11.2005.)

A Constituição reconheceu expressamente o direito à diversidade cul-
tural, o direito dos índios às suas tradições, costumes, crenças, línguas e 
organização social, tornando sem efi cácia toda norma que refi ra a imposi-
ção de qualquer esquema integracionista aos índios. A população indígena 
adquiriu o reconhecimento da sua cultura, com todas as implicações que 
isto pode trazer. Isso signifi ca que os índios não podem ser rotulados de 
“menores” ou “relativamente capazes”. Não podem ser tutelados. São gru-
pos étnicos diferenciados e esta pluralidade cultural está amparada pela 
Constituição. Além disso, qualquer proteção (ou medida especial) que des-
respeite esta diversidade não encontra guarida na Constituição.

O Estado Constitucional Plural e sua efetividade

O canadense Will Kylimcka opera com três tipos distintos de garantias 
jurídicas em relação a minorias étnicas: direitos de representação espe-
cial, no sentido de criar instrumentos inclusivos e derrubar desvantagens 
inerentes à condição sociocultural destes grupos; direito de autogoverno, 
com a reivindicação de algum tipo de autonomia política ou de jurisdição 
territorial, sendo o caso mais extremo, o daqueles desejam a secessão; e, 
direitos poliétnicos, similares aos estabelecidos no artigo 231 da Consti-
tuição brasileira (KYMLICKA, 1996: 61).

No Brasil, no que tange aos direitos de representação especial, encon-
tramos espaços públicos ocupados por representantes indígenas, tais como 
os Conselhos Nacionais de Educação e de Saúde. O autogoverno, a exem-
plo do que já ocorre na Colômbia, é reivindicado pelo movimento indíge-
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na. E os direitos “poliétnicos”, ou de diversidade cultural, que ajudam a 
reduzir a vulnerabilidade dos grupos minoritários e possibilitam o respeito 
e a valorização dos traços culturais distintos, estão estabelecidos na parte 
inicial do artigo 231. O artigo 5o da Convenção 169, de 1989, detalha 
como se dá essa implementação.

Ao se aplicar às disposições da presente Convenção:
a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, cul-
turais religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-
-á levar na devida consideração a natureza dos problemas que lhes sejam 
apresentados, tanto coletiva quanto individualmente; 
b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, praticas e instituições 
desses povos; 

O Tribunal Regional Federal da 4a Região teve oportunidade de en-
frentar uma questão referente à efetividade desses direitos. Em uma terra 
Indígena no Rio Grande do Sul, um agente público foi aprisionado por ter 
violado regras internas à comunidade, no que se costuma chamar “cadeias 
indígenas”:

INDÍGENAS. REGIME CONSTITUCIONAL. 
– Caso em que Delegado e Escrivão Federal, procurando cumprir man-
dado de busca e apreensão de contratos de arrendamento em reserva in-
dígena, restaram mantidos em cárcere privado por ordem do cacique da 
aldeia. Atos que, em tese, caracterizariam ilícitos penais, mas que, consi-
derados à luz do regime constitucional dos indígenas, não se demonstrou 
fossem incompatíveis com a sua própria ordem social, costumes ou valo-
res. Prova que, ao contrário, indica ausência de dolo. Recurso provido.
(ACR – APELAÇÃO CRIMINAL Processo: 2001.04.01.009668-5 UF: 
RS Data da Decisão: 27/08/2003 Órgão Julgador: OITAVA TURMA Rel. 
VOLKMER DE CASTILHO.)

No entanto, cumpre ressaltar que esses direitos à diversidade cultural 
devem ser devidamente ponderados quando em confl ito com outros di-
reitos fundamentais estampados no texto constitucional. Assim dispõe a 
Convenção supramencionada, em seu artigo 8o:

1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser leva-
dos na devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário. 
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2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e institui-
ções próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fun-
damentais defi nidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos 
humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, 
deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os confl itos 
que possam surgir na aplicação deste princípio.

A advertência de Seyla Benhabib refl ete essa ideia:

Apoiando as defesas culturais dos réus, os juízes confi rmaram o ponto 
de vista dessas outras culturas como totalidades monolíticas, impermeá-
veis a mudanças internas e transformações. É como se, de um lado, não 
existissem alternativas possíveis à arrogância da cultura dominante, e de 
outro, uma comunidade não tivesse direito a preservar os elementos mais 
pretéritos de suas culturas. (BENHABIB, 2002: 90, citação do original 
em inglês, tradução do editor). 

É bom salientar também que os Tribunais pátrios deverão recorrer 
aos experts na tradução desses costumes, os antropólogos, sempre que 
estiverem diante de demandas onde o elemento cultural estiver presente. 
Para o espanhol Bartolomé Clavero, os problemas envolvendo direitos in-
dígenas, individuais e coletivos, no âmbito de uma cultura constituciona-
lista, só podem ser resolvidos mediante uma análise antropológica. São 
suas palavras: “Sigue siendo la antropología quien nos aclara estas cosas” 
(CLAVERO, 1994: 155).24

No entanto, é necessário se fazer ressalvas à amplitude da atividade an-
tropológica nos trabalhos técnicos requisitados pelo Poder Judicial, como 
anota João Pacheco de Oliveira:

O antropólogo dispõe de competência para – ou mesmo lhe é eticamente 
facultado – dizer se tal ou qual indivíduo é (ou não) membro de um dado 
grupo étnico? Ou ainda, o antropólogo pode efetivamente assegurar que 
um determinado grupo humano é (ou não) indígena, isto é, mantém rela-
ções de continuidade com populações pré-colombianas? E por fi m, pode 
o antropólogo estabelecer, tendo em vista tal grupo étnico, qual é preci-
samente o território que lhe corresponde?

24 E no mesmo sentido Aracy Lopes da Silva: “A antropologia é a única disciplina plena-
mente capacitada para a apreensão da realidade dos povos indígenas por havê-los escolhido 
como seu objeto por excelência, desde que se constituiu como disciplina” (SILVA, 1994: 64).
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Estas são questões muito complexas do ponto de vista antropológico, mas 
para as quais juízes, procuradores e advogados aguardam respostas pre-
cisas. É por isso que qualifi cam como perícia as investigações (que os 
antropólogos chamariam de pesquisa) empreendidas para a elaboração de 
um laudo, ao qual é atribuído um elevado grau de exatidão técnico-cien-
tífi ca. A comparação, algumas vezes lembrada, com a chamada perícia de 
paternidade, feita através do exame de DNA, é totalmente deslocada e 
assustadora (PACHECO DE OLIVEIRA, 1998: 270).25

Enfi m, o direito à diversidade cultural é uma garantia concedida a 
determinados grupos culturalmente diferenciados de que suas tradições, 
crenças e costumes possam ser preservados e protegidos em frente dos 
movimentos de interculturalidade, ou seja, ninguém pode ser obrigado a 
abster-se de possuir suas próprias tradições, crenças e costumes, ou mesmo 
de ser obrigado a aderir às tradições, crenças e costumes de outros grupos.

Clavero refere que estes direitos indígenas, na sua composição amerín-
dia, são basicamente legítimos por se tratarem, inicialmente, de direitos 
individuais. Aduz que:

La base constituyente debe ser el individuo, sus derechos, pero ya sabemos 
también que no el sujeto que se toma por tal en la cultura constitucional. 
Individuo no debe decir más de lo que dice, cada una de las personas vivas 
en el universo. Desde los comienzos del constitucionalismo, el problema 
ya consistía en que una fi gura no universal se constituía en sujeto de dere-
chos universales, predicados e impuestos como tales. En el mismo derecho 
actual de los derechos humanos de escala internacional hemos detectado 
el problema. No es cosa lograda todavía el individuo como sujeto de de-
rechos y fundamento así del derecho. Sobradamente hemos visto cómo 
há venido fungiendo por tal dentro de la cultura constitucional una cate-
goría lastrada, no outra quizá quela que sigue solapadamente operando 
cuando quiere fi gurarse el derecho indígena como extensión de libertad 

25 E neste mesmo sentido: “O Direito enquanto Ciência e mais especifi camente a Ciência do 
Direito Constitucional, devem ser compreendidas enquanto desentronizadas de uma unidade 
científi ca, mas como detentores de sinais diacríticos específi cos em relação à Antropologia, 
História e Sociologia, dentre outras. Nestas ciências sociais, prepondera a responsabilidade 
para com a descrição realizada com fi dedignidade sobre os grupos ou aspectos estudados em 
uma época ou sociedade nos quais muitas questões podem permanecer em aberto. Naquelas, 
de cunho jurídico, entretanto, indaga-se ao jurista, além das circunstâncias fáticas, sobre 
soluções pertinentes ao caso concreto. O Jurista está assim, às voltas com o interminável 
problema de fornecer respostas aos casos concretos” (SILVA, 1996: 156).
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individual o como cobertura social del individuo sin más cuestión, sin 
cuestión sobre todo de estado y de propriedad (CLAVERO, 1994: 122).

Por isto, de outro lado, o direito à diversidade cultural é direito que 
afi rma e confi rma as tradições, crenças e costumes de uma cultura diante 
de outras culturas, ou, em outras palavras, é o direito que cada indivíduo 
possui de ter sua diversidade cultural reconhecida, respeitada e valorizada, 
elementos indissociáveis para a real efetivação da dignidade humana.26

No que tange à etnocidadania, direitos de reconhecimento à diversi-
dade cultural, o canadense Will Kymlicka é taxativo, em relação à sua 
valoração e importância: 

Por consiguiente, la identidad cultural proporciona un “anclaje para la 
autoidentifi cación (de las personas) y la seguridad de una pertencencia 
estable sin tener que realizar ningún esfuerzo”. Pero esto, a su vez, signi-
fi ca que ele respeto a sí misma de la gente está vinculado com la estima 
que merece su grupo nacional. Si una cultura no goza del respeto general, 
entonces la dignidad y el respeto a sí mismos de sus miembros también 
estarán amenazados (MARAGALIT Y RAZ, 1990, p. 447-449). Charle 
Taylor (1992) y Yael Tamir (1993, p. 41, 71-73) sostienen argumentos 
similares sobre el papel que desempeña el respeto a la pertenencia na-
cional como elemento reforzador de la dignidad y de la propia identidad 
(KYMLICKA, 1996: 129).

E resta induvidosa a importância do reconhecimento da diversidade 
cultural em nível internacional. A Conferência mundial sobre o tema, rea-
lizada no México em 1982 afi rmou:

“1. Cada cultura representa un conjunto de valores único e irreemplaza-
ble, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo consti-
tuyen su manera más lograda de estar presentes en el mundo.
2. La afi rmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la libe-
ración de los pueblos. Por el contrario, cualquier forma de dominación 
niega o deteriora dicha identidad.
3. La identidad es una riqueza que dinamiza las posibilidades de relación 
de la especie humana al movilizar a cada pueblo y a cada grupo para 

26 Conforme Pérez Luño: “a dignidade da pessoa humana constitui não apenas a garantia 
negativa de que a pessoa não será objeto de ofensas ou humilhações, mas implica também, 
num sentido positivo, o pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo” (LUÑO, 
1999: 318).
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nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos compatibles com su 
idiosincrasia y continuar así el proceso de su propia creación.”

Também cumpre assinalar que a cultura é um processo dinâmico, na 
qual o sujeito indígena, para possuir seus direitos constitucionais, não pre-
cisa se enquadrar em modelos predeterminados de “características indí-
genas”. Índios expulsos de suas terras tradicionais, por motivos dos mais 
variados, comunidades vivendo em centros urbanos ou à beira das estra-
das, não podem ser taxados de “favelados” ou “indigentes”. Sua identi-
dade cultural não está vinculada à sua permanência na Terra Indígena, 
eventualmente demarcada. A imagem que se tem do índio é uma imagem 
deturpada. Se o índio passa a se vestir como um não indígena deixa de 
ser índio. Se o índio viaja para fora da aldeia deixa de ser índio. Se dorme 
em uma rodoviária para se proteger do frio, deixa de ser índio. É tratado 
como branco, mendigo, ou qualquer coisa; menos índio. Homi K Bhabha 
é incisivo:

A representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o 
refl exo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápi-
de fi xa da tradição. A articulação social da diferença, da perspectiva da 
minoria, é uma negociação complexa, em andamento, que procura con-
ferir autoridade aos hibridismos culturais que emergem em momentos de 
transformação histórica. O “direito” de se expressar a partir da periferia 
do poder e do privilégio autorizados não depende da persistência da tra-
dição; ele é alimentado pelo poder da tradição de se reinscrever através 
das condições de contigência e contraditoriedade que presidem sobre as 
vidas dos que estão “na minoria”. O reconhecimento que a tradição ou-
torga é uma forma parcial de identifi cação. Ao reencenar o passado, este 
introduz outras temporalidades culturais incomensuráveis na invenção da 
tradição. Esse processo afasta qualquer acesso imediato a uma identidade 
original ou a uma tradição “recebida”. Os embates de fronteira acerca da 
diferença cultural têm tanta possibilidade de serem consensuais quanto 
confl ituosos; podem confundir nossas defi nições de tradição e moderni-
dade, realinhar as fronteiras habituais entre o público e o privado, o alto 
e o baixo, assim como desafi ar as expectativas normativas de desenvolvi-
mento e progresso (BHABHA, 1998: 21).
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Políticas públicas diferenciadas

O multiculturalismo e a plurietnia estabelecidas como um direito pelo Es-
tado brasileiro gera diversas implicações para este, que não se consubstan-
ciam somente no contexto da existência de um direito individual à diversi-
dade cultural, estendido às comunidades indígenas. O dever constitucional 
pelo Estado possui uma abrangência maior: acarreta a responsabilidade 
do Estado de prestar políticas públicas adequadas à diversidade cultural. 
Em outras palavras, os direitos sociais devem se adequar às práticas cultu-
rais das diversas etnias, de forma heterogênea, prestando serviços públicos 
apropriados para atender às demandas da coletividade, ao mesmo tempo 
em que devem respeitar a multiplicidade de identidades culturais, tanto 
no plano individual quanto no coletivo. Como ponto de partida para uma 
análise desta empreitada estatal, relacionada com às diversas comunidades 
indígenas, dois eixos são, em face de sua importância e relevância, inicial-
mente avistados: saúde e educação.

Saúde

As políticas públicas voltadas para atender o direito à saúde das comuni-
dades indígenas devem observar as práticas ancestrais destes grupos, bem 
como sua etnomedicina. A Lei no 9.836, de 23 de setembro de 1999, mo-
difi cando a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regulamenta as 
ações e serviços de saúde em todo País, já se comprometeu com o estabele-
cimento de uma política adequada:

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade 
local e as especifi cidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser 
adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma 
abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistên-
cia à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, de-
marcação de terras, educação sanitária e integração institucional.

O Decreto no 3.156, de 27 de agosto de 1999, reconhece o valor e 
a complementaridade das práticas da medicina indígena, segundo as pe-
culiaridades de cada comunidade, o perfi l epidemiológico e a condição 
sanitária. Nesta organização, e isto deverá ser analisado sob o prisma da 
diversidade cultural, devem ser levados em conta determinados princípios 
universais que dizem respeito à vida e à integridade física.
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A Portaria do Ministério da Saúde de no 254, de 31 de janeiro de 2002 
aprovou a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas que 
segue a linha anteriormente apontada: 

Todas as sociedades humanas dispõem de seus próprios sistemas de in-
terpretação, prevenção e de tratamento das doenças. Esses sistemas tra-
dicionais de saúde são, ainda hoje, o principal recurso de atenção à saúde 
da população indígena, apesar da presença de estruturas de saúde oci-
dentais. Sendo parte integrante da cultura, esses sistemas condicionam a 
relação dos indivíduos com a saúde e a doença infl uem na relação com os 
serviços e os profi ssionais de saúde (procura ou não dos serviços de saúde, 
aceitabilidade das ações e projetos de saúde, compreensão das mensagens 
de educação para a saúde) e na interpretação dos casos de doenças.27

A troca entre esses dois sistemas, indígena e não indígena, é o diálogo 
intercultural necessário para a efetivação de um esquema de proteção à 
saúde destas populações, como ressalta Benhabib: 

No processo de construção de sentido, o sistema de crença estudado en-
contra sua moldura.Esses sistemas entram em diálogo; eles se desafi am e 
desalojam uns aos outros. Hans-Georg Gadamer usou a frase Horizon-
tverschmelzung, “uma dissolução, fusão ou mistura que forma um ou-
tro horizonte” para descrever esse processo ([1960] 1975). Nesse sentido, 
“todo entendimento é interpretação” (BENHABIB, 2002: 34, citação do 
original em inglês, tradução do editor).

E continua:

Eu argumento que minha visão de um diálogo cultural complexo é me-
lhor, empiricamente mais defensável e de entendimento mais correto do 
desenvolvimento da cultura e da história humana. Teses fi losófi cas de 
força incomensurável, sugiro, também produzem má historiografi a (BE-
NHABIB, 2002: 39, citação do original em inglês, tradução do editor).

Educação

No plano educacional, também, a partir da Constituição de 1988, a diver-
sidade étnica deve ser respeitada. Ao contrário do que ocorreu em alguns 

27 Portaria do Ministério da Saúde de nº 254, de 31 de janeiro de 2002.
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países da América Latina, as línguas indígenas não foram consideradas 
ofi ciais, da mesma forma que o português. Em que pese tal fato, a educa-
ção bilíngue foi, de forma inédita, elevada à condição de norma constitu-
cional. Dispõe, portanto, a Constituição em seu artigo 210, §2o:

O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, as-
segurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem.

A pedagogia indígena também foi reconhecida e garantida constitu-
cionalmente. Este processo já havia começado através de conquistas inter-
nacionais, como se pode ver na Convenção da Unesco de 14 de dezembro 
1966, relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino, artigo 
V, item 1, alínea c: “deve ser reconhecido aos membros das minorias na-
cionais o direito de exercer atividades educativas que lhes sejam próprias”.

No plano internacional tal dispositivo rompeu normativamente com 
os objetivos de integração das comunidades indígenas, por meio da educa-
ção. A convenção anterior, número 107 da OIT, de 05 de junho de 1957, 
assegurava “a transição progressiva da língua materna ou vernacular para 
a língua nacional ou para uma das línguas ofi ciais do país.” Além disso, 
estipulava que “O ensino primário deverá ter por objetivo dar às crianças 
pertencentes às populações interessadas conhecimento gerais e aptidões 
que as auxiliem a se integrarem na comunidade nacional”. O Estatuto do 
Índio, Lei no 6.001/73, ainda em vigor, está dimensionado nesta perspec-
tiva integracionista, dispondo que a educação do índio será “orientada 
para a integração na comunhão nacional mediante processo de gradativa 
compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade”.

Atualmente, no Brasil, é de se salientar que as escolas indígenas já se 
encontram com suas diretrizes regulamentadas por meio da Resolução no 
3, de novembro de 1999. Tal normatização, que explicitamente reconhece 
e garante o respeito a diversidade cultural indígena, dispõe que:

Art. 3o – Na organização de escola indígena deverá ser considerada a 
participação da comunidade, na defi nição do modelo de organização e 
gestão, bem como:
I – suas estruturas sociais;
II – suas práticas socioculturais e religiosas;
III – suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e 
métodos de ensinoaprendizagem;
IV – suas atividades econômicas;
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V – a necessidade de edifi cação de escolas que atendam aos Interesses das 
comunidades indígenas;
VI – o uso de materiais didáticopedagógicos produzidos de acordo com o 
contexto socio cultural de cada povo Indígena.

No entanto, cabe transcrever as difi culdades na implementação de tais 
propostas, no campo das políticas públicas, como cita Boaventura de Sou-
sa Santos: 

A construção de um conhecimento multicultural tem duas difi culdades: o 
silêncio e a diferença. O domínio global da ciência moderna como conhe-
cimento-regulação acarretou consigo a destruição de muitas formas de 
saber, sobretudo daquelas que eram próprias dos povos que foram objeto 
do colonialismo ocidental. Tal destruição produziu silêncios que torna-
ram impronunciáveis as necessidades e as aspirações dos povos ou grupos 
sociais cujas formas de saber foram objeto de destruição. Não esqueça-
mos que, sob a capa dos valores universais autorizados pela razão, foi de 
facto imposta a razão de uma “raça”, de um sexo e de uma classe social. A 
questão é, pois: como realizar um diálogo multicultural quando algumas 
culturas foram reduzidas ao silêncio e as suas formas de ver e conhecer o 
mundo se tornaram impronunciáveis? (SOUSA SANTOS, 2000: 29-30).

Terras Tradicionais

Também foram reconhecido, aos índios, “os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam”, o chamado indigenato, direito con-
gênito de ordem tradicional que possuem as comunidades indígenas. Ago-
ra, os povos indígenas têm direitos sobre aquelas áreas que possuem ves-
tígios de ocupação por parte destes povos, ou que venham sendo por eles 
ocupadas “tradicionalmente”, consoante seus costumes e tradições. Tal di-
reito não se confunde de forma alguma com os direitos clássicos referidos 
para a propriedade e a posse. Não se compõe dos elementos mais comuns 
ao usucapião, de presença física, ou mesmo de habitualidade. Refere-se a 
um modo tradicional de se relacionar com a terra. O sagrado e o simbólico 
se mesclam para defi nir uma área como sendo de ocupação tradicional. 
Isso não pode representar um formato ilimitado de ocupação, mas sim um 
modelo que exige, para a sua concretização, análises antropológicas sérias 
e adequadas, que muitas vezes fogem ao raciocínio jurídico mais tosco, ou 
mais despreparado, ou mesmo, mal-intencionado.
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Mas o que vem a ser efetivamente este direito originário assegurado 
pela Constituição? O que vem a ser o indigenato? Trata-se de direito con-
gênito, impregnado de laços culturais e históricos, que não se confunde 
com a posse civil, tampouco com ocupação (já que neste sentido estaria 
implícito um direito preexistente).

Para José Afonso da Silva:

...indigenato não se confunde com a ocupação, com a mera posse. O in-
digenato é a fonte primária e congênita da posse territorial. É um direito 
congênito, enquanto a ocupação é título adquirido. O indigenato é legí-
timo por si, “não é um fato dependente de legitimação, ao passo que a 
ocupação, como fato posterior, depende de requisitos que a legitimem”. 
(...) Só a posse por ocupação está sujeita a legitimação, porque, “como 
título de aquisição, só pode ter por objeto as coisas que nunca tiveram 
dono, ou que foram abandonadas por seu antigo dono. A ocupação é 
uma apreenhensio rei nullis ou rei derelictae...; ora, as terras de índios, 
congenitamente apropriadas, não podem ser consideradas nem como res 
nullius, nem como res derelictae; por outra, não se concebe que os índios 
tivessem adquirido, por simples ocupação, aquilo que lhe é congênito e 
primário”, de sorte que, em face do Direito Constitucional indigenista, 
relativamente aos índios com habitação permanente, não há uma simples 
posse, mas um reconhecido direito originário e preliminarmente reserva-
do a eles” (SILVA, 1992: 728-729).

A Convenção da OIT 169/89 marca bem o sentido desses direitos às 
terras tradicionais (art. 13):

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, governos deve-
rão respeitar a importância especial que para as culturas e valores espiri-
tuais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou terri-
tórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de 
alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação.

A Constituição explicitamente referiu a necessidade de que tais ter-
ras fossem habitadas em caráter permanente, utilizadas para as atividades 
produtivas dos indígenas, imprescindíveis à preservação dos recursos am-
bientais necessários a seu bem-estar e necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. É importante ressaltar 
que todos os elementos citados, permanência, produtividade, reprodução 
etc., devem ser cotejados com a expressão “usos, costumes e tradições”, ou 
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seja, com sua diversidade cultural. Qualquer política agrícola implemen-
tada em área indígena deverá observar os padrões culturais da respectiva 
comunidade, v.g.A propriedade das áreas permanece com a União Federal 
(art. 20, inc. XI, da CRFB), adquirindo, os índios, o status de usufrutuá-
rios (art. 231, §2o). Cumpre realçar o evidente descompasso entre tal dis-
positivo e a Convenção 169, que arrola as comunidades como proprietárias 
e possuidoras, artigo 14:

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de proprieda-
de e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, 
nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar 
o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusi-
vamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido 
acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particu-
lar, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos 
agricultores itinerantes. 

Demarcação

O atual processo de demarcação de terras indígena tem um precedente 
administrativo no Decreto nº 76.999, de 8 de janeiro de 1976 que estabe-
lecia a necessidade de criação de um grupo de trabalho para reconhecer 
previamente a área a ser posteriormente homologada por ato do presidente 
da República. Após a promulgação da Constituição, em fevereiro de 1991, 
é editado o Decreto no 22, instrumento normativo utilizado para o proces-
so referido até janeiro de 1996, quando surge o ainda vigente Decreto no 
1.755. Tal Decreto estabelece cinco fases:

1) Identifi cação e delimitação: onde um grupo de trabalho elabora um 
estudo antropológico envolvendo aspectos etno-histórico, sociológico, 
jurídico, cartográfi co, ambiental e fundiário, produzindo um relatório 
circunstanciado.

2) Publicação do relatório e do contraditório: aprovado o relatório pela 
Presidência da Funai o mesmo é publicado, facultando-se a terceiros 
interessados manifestarem-se sobre o documento.

3) Portaria declaratória e demarcação: aprovado o relatório o Ministério 
da Justiça edita portaria declarando os limites da área e determina a 
sua demarcação, com as consequentes extrusões e reassentamento de 
ocupantes não indígenas.
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4) Homologação: o Presidente, através de decreto, homologa a demarcação.

5) Registro: após 30 dias da homologação, a Funai providenciará o regis-
tro da Terra Tradicional como propriedade da União.

Cumpre salientar que a Constituição assumiu um compromisso inarre-
dável com as comunidades indígenas ao estabelecer o prazo de cinco anos 
para a demarcação de todas as terras tradicionais.28 Decorrido este prazo 
sem a sua concretização, o mesmo apresenta alto teor demagógico. Até 
porque, segundo dados do Conselho Indigenista Missionário de agosto de 
2006, existem 226 áreas indígenas, representando quase 27% das áreas 
indígenas do País, onde não foi adotada qualquer providência no sentido 
de sua regularização.29 Gostaria de assinalar que a sua efi cácia consiste jus-
tamente em mostrar a urgência na efetivação de sua ambiciosa meta, não 
podendo ser descartado como argumento jurídico na implantação célere 
da política de terras.
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Regime Tutelar, formação do Estado nacional 
e acumulação capitalista no Brasil

Andrey Cordeiro Ferreira

Introdução

Este texto visa trazer algumas refl exões acerca da experiência histórica do 
regime tutelar e da resistência indígena à tutela. Visa também pensar o sig-
nifi cado da experiência da tutela e suas metamorfoses para dois processos, 
o da formação do Estado nacional e sua “governamentalização”, de um 
lado, e o da acumulação capitalista no Brasil, de outro. Iremos desenvolver 
nosso argumento a partir de resultados de nossas pesquisas de doutorado, 
realizadas na terra indígena Terena de Cachoeirinha, Município de Miran-
da, Mato Grosso do Sul.1

A formação e a “governamentalização” do Estado nacional implicam 
a construção progressiva de estratégias e táticas de dominação e racio-
nalização da gestão dos recursos naturais e humanos, dos homens e das 
coisas (FOUCAULT, 2004). Nesse sentido, o regime tutelar (materializado 
a princípio no Serviço de Proteção aos Índios – SPI, depois na Fundação 
Nacional dos Índios – FUNAI) pode ser entendido exatamente como for-
ma particular de desenvolvimento de instituições e técnicas de “governa-
mentalização” do Estado nacional (e, por extensão, dos povos colonizados 
alvos de tal política). Essa “governamentalização” estava associada dire-
tamente a uma outra demanda: a da continuidade e expansão do processo 
de acumulação de capitais realizado em escala mundial, o qual exige fre-
quentemente a expansão dos mecanismos de estatização do território e das 
populações (GUNDER FRANK, 1976). 

A experiência histórica da tutela entre os Terena nos marcos desses 
processos de “governamentalização” estatal e acumulação de capitais ti-
nha um caráter impositivo e autoritário. Mas ao mesmo tempo, tais mode-
los de gestão tutelar dos povos indígenas exigiam sempre, em graus cada 

1 A pesquisa deu origem a nossa tese de doutorado: Tutela e Resistência Indígena: etnografi a 
e história das relações de poder entre os Terena e o Estado brasileiro (FERREIRA, 2007).
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vez maiores e formas mais complexas, a colaboração dos próprios grupos 
dominados. Na realidade, sem essas mediações e colaborações, a própria 
dominação política e a acumulação capitalista não seriam viáveis, ou en-
contrariam difi culdades, como o processo de colonização do sul de Mato 
Grosso o demonstra. O regime tutelar e suas técnicas podem ser analisa-
dos também como fórmulas que visam criar ou racionalizar as condições 
internas (para os grupos indígenas) para o exercício da dominação estatal 
(OLIVEIRA, 1988). Por isso, podemos pensar que o “regime tutelar”, bem 
como outros aparelhos e instituições similares, são fundamentais para a 
gestão estatal e a acumulação de capitais, no sentido de que lhe dão via-
bilidade através da construção de mecanismos políticos que garantam o 
exercício da hegemonia e a reprodução das relações de dominação.

Hoje, a “tutela” ou o regime tutelar imposto aos povos indígenas atra-
vés de uma rede de instituições e relações políticas está passando por uma 
transformação: a de uma tutela baseada na “gestão branca” para uma tu-
tela baseada na “cogestão indígena”. E longe de representar uma ruptura 
com os parâmetros da experiência histórica colonial, tal mudança pode ser 
entendida, talvez, como um de seus desdobramentos lógicos e necessários. 
Esse processo é resultante de mudanças processadas no interior do Estado 
nacional por uma lógica própria, a da luta política e da resistência indíge-
nas. A “cogestão” implica em dois aspectos: a abertura aos povos indíge-
nas de espaços, cargos administrativos e chefi as dentro dos aparelhos do 
Estado nacional, no caso, a Funai; e, o seu recrutamento sistemático como 
forças de apoio do Estado nacional.

A análise da experiência histórica do regime tutelar entre os índios 
Terena permite que formulemos algumas hipóteses relativas ao signifi cado 
das mudanças verifi cadas nessa estrutura de dominação e da importância 
da dinâmica de luta, resistência e colaboração entre índios e agências do 
Estado nacional. Pretendemos indicar algumas pistas de como as relações 
políticas entre os índios e o Estado nacional, suas contradições e media-
ções, servem aos objetivos de uma estrutura de dominação política e sua 
lógica de gestão, e também garantem a continuidade da acumulação de 
capitais nas cadeias produtivas da região Centro-Oeste pelo fornecimento 
sistemático de mão de obra indígena.

O colonialismo interno e a formação do regime tutelar 
no sul de Mato Grosso (1880-1905)

A colonização na região Sul de Mato Grosso teve diversas fases e foi extre-
mamente descontínua. Em razão da localização territorial e do equilíbrio 
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de forças entre os povos indígenas (Guaicuru e Guaná) e as forças colo-
niais portuguesas e espanholas, e também da própria dinâmica dos colo-
nialismos e dos ciclos econômicos, uma ocupação territorial ostensiva teve 
início a partir do século XIX, especialmente entre 1865-1890. O marco 
para o processo de ocupação territorial da região Sul de Mato Grosso foi 
a Guerra do Paraguai.

A situação específi ca dos índios do Sul de Mato Grosso, especialmente 
dos Guaná e Guaicuru, era caracterizada por uma profunda importância 
estratégica que perdurou até o ano de 1800. As alianças Guaicuru-Paiaguá 
e Guaicuru-Guaná e uma dinâmica de resistência política e militar – a 
ocupação portuguesa e espanhola – fi zeram com que o Estado brasileiro 
adotasse, num primeiro momento, uma política de aliança com os povos 
indígenas, empregando-os como forças de apoio nos empreendimentos mi-
litares e comerciais, e preservando a sua ocupação dos territórios. Esta 
situação durou até 1860 quando eclodiu a Guerra do Paraguai.

A Guerra foi um marco por dois motivos: encerrou, a favor do Esta-
do nacional brasileiro, o confl ito de fronteiras Brasil-Paraguai; e abriu tal 
fronteira para a expansão do comércio e da agricultura. Ao mesmo tempo, 
mudou o lugar e a importância dos povos indígenas diante das estratégias 
de ação do Estado nacional: o antigo “exército” Guaicuru foi reduzido à 
impotência, perdendo os índios da região seu prestígio e função militar; 
em razão dos novos processos de expansão da acumulação na agricultura, 
os índios tornaram-se de forma concomitante um obstáculo por ocuparem 
“territórios” e serem mão de obra potencial para os novos empreendimen-
tos agrícolas. Assim, entre 1890-1905, houve um processo de expansão 
da agricultura e do comércio no Sul de Mato Grosso, o que resultou na 
expropriação de terras indígenas, no etnocídio e também na imposição de 
formas de produção e trabalho forçado, escravo e assalariado nas fazendas 
e em obras públicas.

Quadro 5.1. População de Mato Grosso – 1872-1930

1872 1890 1900 1920 1930

60.417 92.827 118.025 246.612 349.857

Fonte: Relatórios dos presidentesde província, Mato Grosso.

A formação das fazendas e a consequente criação de cadeias mercan-
tis que vinculavam as fazendas de gado, mate e outros produtos no sul 
de Mato Grosso, às grandes companhias e casas comerciais inglesas cria-
ram uma nova situação histórica, na qual a colonização e a consequente 
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expropriação das terras indígenas tornaram-se uma necessidade para o 
Estado nacional e a acumulação capitalista. Poderíamos falar de uma po-
lítica deliberada de colonialismo interno em que a expropriação das terras 
indígenas se deu paralelamente à “liberação” de uma força de trabalho 
indígena. Esta passou a servir nas fazendas de gado da região (como a 
Miranda Estância, fazenda de capital inglês que operava no Município de 
Miranda) e na realização de obras públicas (como a construção das linhas 
telegráfi cas).

Rondon observou como os Terena moravam e trabalhavam nos sertões 
de Mato Grosso em regimes de trabalho que geravam um endividamento 
com o patrão (RONDON apud CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976). Os 
próprios índios Terena referem-se a tal período do fi nal do século XIX 
como tempo de “cativeiro” – o que expressa esse processo de subordina-
ção a relações de trabalho forçadas e de acumulação primária (GUNDER 
FRANK, 1976). Foi na sequência desse processo de expropriação de terras 
e de liberação de mão de obra indígena para a agricultura regional que se 
deu a formação do regime tutelar no Sul de Mato Grosso, com a constru-
ção das primeiras “reservas” (Lalima, Cachoeirinha e Bananal, entre 1904 
e 1905), antes mesmo da criação do SPI.

A formação do regime tutelar, tal como seria depois institucionaliza-
do pelo Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores 
Nacionais (SPILTN) em Mato Grosso, apresenta algumas características 
fundamentais. Roberto Cardoso de Oliveira notou com propriedade que 
as reservas indígenas Terena eram na realidade “reservas de mão de obra”, 
e que na organização das relações produtivas locais ou comunitárias pre-
dominava a “economia do posto”, ou seja, a organização existente prio-
rizava a reprodução econômica e os interesses da agência estatal e não os 
interesses da “produção” indígena (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1968). 
Esta dupla caracterização precisa ter seu signifi cado teórico ressaltado, 
pois aponta para os elementos centrais necessários à compreensão do sig-
nifi cado do regime tutelar.

A formação de “reservas” de mão de obra indica, na realidade, que o 
regime tutelar materializado no SPI era uma solução para a questão legada 
pelo período “colonial” (a da gestão dos antigos povos colonizados), uma 
solução que visava aproveitar tais povos no processo de acumulação capi-
talista em um lugar bem determinado – a agricultura.2 Ao mesmo tempo, 

2 O “regime de tutela” foi também criado pela ONU em escala mundial para dar solução ao 
problema do colonialismo do século XX.
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a vigência de uma “economia do posto3” (diríamos, uma “microeconomia 
orientada para o Estado nacional”) signifi ca que as terras e a produção 
indígena local seriam determinadas por necessidades administrativas e 
uma racionalidade burocrática, não sendo objetivo da produção da re-
serva atender às necessidades e às expectativas da comunidade local, mas 
sim àquelas da administração do regime tutelar. No início dos anos 1950 
os dados mostram que mais de 40% dos Terena dependiam do “trabalho 
externo” para a sua subsistência e cerca de 40% combinavam o trabalho 
externo com a produção doméstica. 

Quadro 5.2. Postos Indígenas Terena, principais atividades econômicas (1954)

Posto Indígena População

Dedicação 
exclusiva ao 
trabalho externo 
(%)

Combina a 
produção de 
subsistência 
com o trabalho 
externo (%)

Dedicação 
exclusiva à 
produção de 
subsistência (%)

Cachoeirinha 834 46 37 17

Bananal/Ipegue* 1.060 46 37 17

* Estes dados são estimativas criadas por Cardoso de Oliveira a partir dos dados de Altenfelder 
Silva, ou seja, não se baseiam em dados diretos.

Fonte: Roberto Cardoso de Oliveira, 1968.

Tal confi guração das relações entre índios, Estado nacional e cadeias 
produtivo-mercantis mantém-se. No atual contexto histórico, existe um 
arranjo possibilitado pelo regime tutelar, que usa efetivamente as reservas 
indígenas como reservas de mão de obra para as cadeias produtivas de 
cana de açúcar e álcool no Mato Grosso do Sul. As instituições do regime 
tutelar atuam no sentido de organizar fl uxos de migração temporária por 
trabalho. Esses fl uxos dependem da fi xação dos índios na reserva e exigem 
mecanismos organizativos e não somente repressivos. Por isso, toda uma 
rede vincula líderes e conjuntos de ação indígena às instituições tutelares e 
ao complexo agroindustrial da cana de açúcar.

Quadro 5.3. Mão de obra empregada em setores fiscalizados, MS (1996)

Carvoarias 8.000

Destilarias 12.000

3 A economia do posto deve ser vista à luz de um dos elementos principais do regime tutelar: 
a instituição do tutor como gestor dos bens. E a ele é reservado o poder de empregar tais bens 
de acordo com seus interesses e poder. A ideia de economia do posto é um desdobramento 
relativamente lógico da ideia de “proteção” imbricada pela tutela. 
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Braquearia 2.000

Algodão 6.000

Erva-mate 800

Total 30.000

Fonte: Comissão Permanente de Investigação e Fiscalização das Condições deTrabalho/SCJT

Os dados anteriores mostram que o setor (daqueles investigados em 
função do uso da força de trabalho escrava) que mais se vale de mão de 
obra é exatamente o das usinas e das destilarias de açúcar, em que a mão 
de obra indígena, pelos dados disponíveis, corresponderia a um terço do 
total (ou 4 mil trabalhadores), um número mais do que signifi cativo.

A demanda por força de trabalho e colaboração política faz com que 
o regime tutelar e as mudanças institucionais e cíclicas no seu interior 
imponham sempre formas de articulação entre as agências estatais e a or-
ganização social indígena que garantam os objetivos e a racionalidade da 
lógica da “governamentalização” e da acumulação de capital. Assim, uma 
das principais características da estrutura do SPI e depois da Funai, tanto 
na esfera molecular, quanto na da “macrofísica” do poder, seria o estabe-
lecimento da gestão dos povos indígenas, visando sua transformação em 
mão de obra empregada nas cadeias produtivo-mercantis e nos processos 
de acumulação de capital. Esta demanda do SPI levou à tentativa de cons-
trução de mecanismos de “integração”, “aculturação”, “assimilação” que 
objetivavam disciplinar ideologicamente os índios e treiná-los para servi-
rem como força de trabalho. Isto exigia uma “pedagogia da civilização” 
para moldar as subjetividades indígenas, eliminando as diferenças étnico-
-culturais e a “resistência” ao trabalho nos moldes capitalistas, além do 
treinamento nas técnicas produtivas. 

Estas características estão presentes em todo o processo de formação 
das reservas e dos postos indígenas Terena no Sul de Mato Grosso e mar-
cam também a construção das inspetorias regionais do SPI. Segundo esta 
estratégia, o SPI entendia que os índios Terena, por sua “índole”, poderiam 
cumprir o papel de “índios-modelo” do regime tutelar,4 em razão da sua 
propensão ao trabalho agrícola e avançada “civilização”. Por isso, os Te-
rena foram levados para a cidade de Dourados e até para o Estado de São 
Paulo, no intuito de auxiliarem a pacifi cação e o treinamento de outros 
povos indígenas. As técnicas do SPI e do regime tutelar mostravam então 

4 Desta maneira, em 1922, o relatório da IR-6 menciona: “os terenos são os índios mais 
adiantados que conheço [...] Tenho esperança de fazer dos terenos, colonisadores e mestres 
de creação em outros postos onde devemos invial-a” (Filme 379, fl . 1491).
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a preocupação em construir um modelo de organização em que “índios” 
colaborassem com a implantação do regime tutelar, tanto dentro das suas 
reservas quanto fora delas. Mas a gestão do órgão (os cargos de chefi a e 
administração) era vedada aos índios.5 Nesse sentido é que se pode falar 
de uma “gestão branca” (FERREIRA, 2007). Tal base institucional seria 
transformada pelo Estatuto do Índio, de 1973, e pela política indigenista, 
que levou ao recrutamento sistemático dos índios para exercerem funções 
na Funai.

A implantação dos postos indígenas Terena como unidades de base 
do SPI e sua evolução entre 1915 e 1960 mostram como se deu a institu-
cionalização do regime tutelar. Na constituição desse regime de tutela, os 
confl itos entre índios e Estado não se dissolveram, ao contrário, crista-
lizaram-se em uma dinâmica dialética na qual a centralização levava ao 
faccionalismo que, por sua vez, reconduzia à centralização política. Esse 
processo evidencia como o regime tutelar precisava produzir condições 
internas para o exercício da dominação e para a racionalização da gestão 
dos recursos – materiais e humanos – e direcioná-los para a acumulação 
de capital. A micropolítica dentro das reservas, e com ela as técnicas de 
“governamentalização”, torna-se estratégica ao processo de acumulação 
de capital.

Descreveremos a seguir como a experiência histórica da tutela e a resis-
tência indígena ajudaram a produzir mudanças institucionais e cíclicas nas 
relações de poder e na própria estrutura do regime tutelar. A experiência 
da tutela entre os Terena indica como as engrenagens e a lógica estadis-
ta e de acumulação se impuseram nas aldeias e nas relações interétnicas, 
moldando tanto práticas quanto referências simbólico-culturais. Analisa-
remos como os confl itos e a dinâmica política dentro das reservas Terena 
podem auxiliar a compreensão do funcionamento do regime tutelar e suas 
transformações.

5 Os decretos e os regulamentos do SPI instituem tal lógica. É interessante notar que o de-
creto de 1928 tem diferenças em relação à proposta elaborada em 1911 por Alípio Bandeira. 
Foi suprimido o artigo 8o constante da versão de 1991, que dizia: “Só poderão exercer cargos 
públicos aquelles índios que estiverem em condições de responder pelos seus actos quaes-
quer”. O Art. 6o foi modifi cado. Na modifi cação, tira-se dos Inspetores o poder de tutela e 
curadoria e ele é atribuído ao Estado. Além disso, tal redação coloca todos os índios e não 
somente os da 1a, 2a e 3a categorias sob tutela (em contradição com o art. 49 do Decreto). 
Os índios fi cam então excluídos do acesso aos quadros funcionais dos serviços públicos.
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A experiência da “tutela” entre os Terena: as micropolíticas 
de dominação e resistência

A formação histórica das reservas e aldeias Terena do Sul de Mato Grosso 
(posteriormente Mato Grosso do Sul) e sua evolução denotam a importân-
cia dos mecanismos locais e internos de dominação para o funcionamento 
do regime tutelar e, através dele, de um setor ou região no processo de acu-
mulação de capital. O caso de Cachoeirinha é paradigmático. Indica que 
“contraditoriamente”, mesmo entre os “índios-modelo”, o regime tutelar 
teve grandes difi culdades para impor formas centralizadas e mecanismos 
estáveis de gestão. Ele enfrentou políticas cotidianas e sistemáticas de re-
sistência ao longo da década de 1920, especialmente em Bananal, e nos 
anos 1960, em praticamente todas as reservas do Mato Grosso do Sul (ver 
CARDOSO DE OLIVEIRA, 1968; FERREIRA, 1976) e, depois, ao longo 
dos anos 1980.

Essa difi culdade para impor uma estrutura política centralizada (que 
atendesse às necessidades das técnicas de “governamentalização” do Es-
tado nacional) levou a um aprofundamento da estratégia de alianças com 
as “aristocracias indígenas”. Uma das principais concessões feitas a essas 
aristocracias foi exatamente a coparticipação na gestão das relações de 
trabalho, dos contratos e dos recursos naturais da reserva e na “economia 
do posto”, da qual essas aristocracias se tornavam benefi ciárias.

A experiência da tutela entre os Terena esteve sempre marcada por 
duas tendências contraditórias: a colaboração e a aliança deliberada dos 
Terena com o Estado nacional por meio das instituições componentes do 
SPI e depois da Funai; e a resistência política cotidiana, e às vezes aberta, 
ao exercício da dominação política centralizada imposta pelo SPI e Funai. 
Esta contradição manifestou-se pelo desenvolvimento simultâneo de dra-
mas de sucessão de liderança e realização de empreendimentos6 governa-
mentais, como os projetos agrícolas e os contratos de trabalho.

Descreveremos aqui duas grandes unidades processuais de eventos que 
denominamos dramas de sucessão: 1) os confl itos em Bananal, nos anos 
1920; 2) a luta política e os confl itos de sucessão em Cachoeirinha, no pe-
ríodo 1980-2007. Todos esses dramas estão historicamente relacionados e 
mostram como a gestão dos bens e do trabalho indígena foram o centro 
organizador das relações de confl ito e colaboração entre índios e diversas 
agências do Estado nacional.

6 Estamos aqui utilizando os conceitos de drama e empreendimentos sociais de acordo com 
a defi nição de Victor Turner. 
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Nos anos 1920, Bananal e Cachoeirinha eram normalmente geridos por 
um único encarregado de posto do SPI. Cachoeirinha era descrita nos rela-
tórios do SPI como uma aldeia de menor porte, enquanto Bananal seria o 
principal aldeamento. E foi exatamente em Bananal que começou uma série 
de confl itos que levou à luta entre lideranças – como Marcolino Lili, Ma-
noel Pedro e o encarregado do posto – que se estendeu por quase 15 anos.

As lutas internas em Bananal levaram ao estabelecimento de um pa-
drão de organização política distinto daquele normalmente adotado pelo 
SPI. Em vez de um único “capitão” ser reconhecido ofi cialmente para cada 
aldeia, foram reconhecidos “três indígenas” como “administradores” da 
aldeia, formando uma junta indígena, composta por dois “capitães” e um 
índio indicado pelo SPI. Esta administração indígena deveria substituir a 
administração do SPI, que até então era responsável pela gestão política 
da aldeia de Bananal. A formação dessa junta foi concebida pelo SPI como 
uma primeira experiência de “emancipação indígena” da tutela, e pode ser 
qualifi cada também como uma primeira forma de “cogestão indígena”.

Em 1927, a Inspetoria Regional (IR) entraria em choque com o capitão 
Marcolino Lili. Nessa ocasião, fi caram explícitos os motivos. A documen-
tação revela que existia um problema que tocava a região nevrálgica do 
regime tutelar: “a administração do patrimônio indígena”, em especial das 
terras da aldeia. O controle político deste patrimônio e de todos os meios 
empregados para sua gestão e exploração (“polícia”, “engenhos”, “arren-
damentos”) seriam disputados pelos diferentes “capitães”, e também pelo 
próprio SPI através do encarregado de posto.

Uma série de documentos da IR-6 de 1927 permite analisar o processo 
de emancipação indígena como parte das primeiras formas de resistência 
indígena contra a tutela. Os confl itos em Bananal só seriam resolvidos em 
1934, quando um encarregado de posto autorizou a passagem do gado de 
um fazendeiro pelas terras de Bananal. Isto provocou a revolta armada dos 
Terena, respondida com a intervenção do Exército na aldeia e a prisão dos 
líderes da revolta, Marcolino Lili e outros membros de sua facção. Esses 
processos de luta dos caciques e líderes de facções contra os encarregados 
de posto e contra os caciques continuaram nos anos 1950, e particular-
mente nos anos 1960, quando quase todas as aldeias Terena do sul de 
Mato Grosso enfrentaram confl itos de sucessão.

Em Cachoeirinha, uma facção composta por alguns grupos vicinais 
conseguiu de fato monopolizar o controle do cargo de cacique dentro da 
aldeia, entre 1965 e 1985, período aproximado da liderança de Dionísio 
Antônio. Nos anos 1980 a emergência de uma outra facção liderada por 
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Sabino Albuquerque provocou profundas mudanças políticas nos esque-
mas locais de distribuição do poder e dominação. Os confl itos foram in-
tensos e por cerca de três anos a aldeia sofreu uma cisão, fi cando com dois 
caciques. Ao fi nal dos anos 1980 a facção liderada por Sabino construiu 
uma associação e, através dela, conseguiu eleger algumas vezes o cacique 
(nos anos 1990, três dos quatro caciques eleitos pertenciam aos grupos 
vicinais ligados à facção de Sabino, e somente um à antiga facção de Dio-
nísio Antonio). 

O Quadro 5.4 mostra a evolução dos confl itos de sucessão e o contro-
le efetivo do posto de cacique na aldeia Cachoeirinha. Os caciques Lino, 
Mario Pedro, João Niceto Júlio e Dionísio Antonio eram membros de gru-
pos vicinais inter-relacionados por parentesco e descendência comum e 
expressavam o controle político de uma facção sobre os esquemas locais 
de poder.

Quadro 5.4. Linha de Sucessão dos Caciques Terena de Cachoeirinha (datas aproximadas)

Até 1904 1904-1918 1919-1928 1928-1958 Década 1960

Polidório Benedito 
Polidório

Capitão Vitorino 
Pereira da Silva

Capitão José 
Timóteo

Ciriaco Júlio(foi 
derrubado do 
cargo)

Faustino 
Salvador Lino de 
Oliveira Metelo

Década de 1970
1976-1979

1979-1982 1982-1985 1985-1988 1988-1991

Lino de Oliveira 
Metelo

Mario Pedro
(teria 
abandonado o 
cargo)

João Niceto 
Júlio

João Niceto 
(renunciou)

Dionísio Antônio 
(renunciou) 

Alírio de Oliveira 
Metelo 

Sabino de 
Albuquerque

Sabino 
Alburquerque

X
Dionísio Antônio

1991-1994 1994-1998 1998- 2002 2002-2005 2006

Argemiro 
Turíbio (teria 
sido derrubado 
do cargo)
Assumiu Cirilo 
Raimundo

Esídio 
Albuquerque

Sabino de 
Albuquerque

Lourenço 
Muchacho
(abandonou 
o cargo, 
assumindo) 
Zacarias da Silva

Cirilo Raimundo

Fonte: Compilação do autor.
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Ao longo dos anos 1990, o monopólio da facção de Dionísio Antônio 
foi quebrado, mas as lideranças de Sabino Albuquerque e Esídio Albuquer-
que (irmão de Sabino) implementaram políticas de gestão similares às da 
antiga facção, de maneira que outras facções se organizaram para com-
bater aquelas que estavam monopolizando recursos e relações políticas. 
Ao mesmo tempo, a maioria dos cargos era distribuída dentro dos grupos 
vicinais e de parentesco, não estando acessíveis ao grupo indígena como 
um todo.

Um dos focos principais dos confl itos políticos e da luta pelo poder 
dentro da aldeia nos anos 1980 e 1990 foi o controle do “caixa comuni-
tário”, que era realizado pelo cacique. O caixa comunitário é um fundo 
econômico que recebe recursos oriundos de percentuais cobrados sobre os 
contratos de trabalho com as usinas. Além disso, o cacique, juntamente 
com o chefe de posto, controlava os veículos e os tratores da Funai, bem 
como o “óleo e a semente” dos projetos agrícolas e o armazém comunitá-
rio. Como Sabino Albuquerque nos falou em 2004:

Eu não sei se foi segundo mandato meu, parece [...] que a Funai começou 
me enxergar contra eles aqui; eu fui, eu fazia porque o pessoal mandava, 
eu batia naquela fase, onde era autorizado do Conselho, e não onde pei-
tava. Na época o chefe de posto da Funai, [era] o delegado que eles falava 
antigamente, e tinha o chefe de posto, o Juracy, [que] foi mandado pelo 
delegado; eu não sei se era cabo, se era tenente, se era major, ele era poli-
cial capitão, não sei o que ele era, onde ele foi mandado aqui.

A comunidade queria, que queria, que queria brigar... E aí o Dionísio quis 
assumir; tinha caixa comunitário que infl uía muito o cacique antigamen-
te, o cacique brigava muito pelo caixa comunitário que a Usina pagava.

Os confl itos entre facções organizavam-se em função da “luta pelo e 
contra os poderes” atribuídos ao cacique e ao chefe de posto pelo regime 
tutelar. Paralelamente, a instituição do regime tutelar exigia a aliança e a 
colaboração de facções indígenas locais na gestão dos recursos coletivos 
das aldeias indígenas, o que normalmente era realizado de forma monopó-
lica. Esses confl itos levaram a outros mais sistemáticos e regulares entre as 
facções e a Funai, e entre as próprias facções indígenas. As situações e os 
dramas sociais dentro de Cachoeirinha mostram como a possibilidade de 
“cogestão” aberta a uma das facções exige o fortalecimento da dominação 
do Estado sobre o grupo indígena, materializado especialmente na relação 
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de dominação horizontal de uma facção sobre a outra, através da exclusão 
do acesso a recursos, tratores, empregos etc.

O caso das lutas entre as facções indica como os grupos que têm acesso 
ao poder de gestão o empregam de forma monopólica, tanto por interesse 
próprio quanto de seus aliados nas elites locais e nas agências estatais. Es-
sas políticas inserem-se em um processo histórico que leva à centralização 
do poder no órgão tutelar e à progressiva construção da legitimidade de 
suas funções e da naturalização das relações que expressa.

Desta forma, a dinâmica de confl itos faccionais estabelecida não che-
ga a comprometer o fornecimento de mão de obra indígena em nenhum 
momento. Ao contrário, assegura tal fornecimento porque gera o interesse 
de uma aristocracia indígena local pela realização dos contratos de traba-
lho, os quais se tornam uma fonte de recursos e poder. Assim, a estrutura 
de relações micropolíticas engendrada pelo regime tutelar, suas formas de 
colaboração e cogestão conduzem à reprodução do próprio regime tutelar, 
mesmo com mudanças institucionais e cíclicas dentro da Funai. Tal dinâ-
mica se mantém até hoje. Em julho de 2007, Cachoeirinha mais uma vez 
se encontrava “dividida” entre dois “caciques”: o cacique Cirilo Raimundo 
(que não aceitava ser deposto do cargo) e o cacique Adilson Antonio (fi lho 
de Dionísio Antonio e antigo vice-cacique de Cirilo). A cisão teria sido mo-
tivada pelo fato de Cirilo ter supostamente sumido com o “adiantamento” 
dos salários dos trabalhadores pago pelas Usinas, o que teria motivado a 
oposição de seu próprio Conselho Tribal.

Redes estatizadas de dominação e “acumulação primária”: 
os lugares e os destinos da tutela

Por fi m, pretendemos apontar aqui algumas pistas de como o regime tute-
lar e a experiência histórica da tutela entre os Terena podem ser analisa-
dos teoricamente. Podemos dizer em primeiro lugar que “o regime tutelar, 
tanto na sua forma nacional no caso brasileiro, quanto internacional, se 
apresenta como nexo “entre uma etapa histórica de acumulação primiti-
va colonial e um modelo de sobre-exploração numa cadeia imperialista”, 
inserindo-se em um modo de acumulação e dominação” (FERREIRA, 
2007). Ou seja, o regime tutelar precisa ser analisado como uma estru-
tura política que surge necessariamente como produto de uma política de 
conquista, de colonialismo interno (no caso brasileiro), e como nexo entre 
um processo de acumulação primitiva colonial e formas primárias de acu-
mulação capitalista.
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A ideia de “acumulação primária” formulada por André Gunder Frank 
indica um modelo de acumulação paralelo e articulado com a acumulação 
capitalista. O modelo de acumulação primária mantém características da 
chamada acumulação primitiva (como as relações de trabalho escravis-
tas, servis ou de superexploração) e das relações de produção acessórias e 
subordinadas, mas que são engendradas e demandadas pela dinâmica da 
acumulação capitalista, como as camponesas.

Ao assegurar as reservas indígenas como “reservas de mão de obra” e, 
ao mesmo tempo, uma política de proteção, preservação e assistência, o 
regime tutelar garantiu a reprodução mínima de uma economia doméstica 
de subsistência. Segundo Meillassoux, a existência dessa economia do-
méstica foi fundamental para as próprias formas de acumulação primária, 
uma vez que permitiu a depreciação do nível salarial e afi ançou às agências 
estatais uma “renda em trabalho” (MEILLASSOUX, 1976). No caso dos 
índios do Mato Grosso do Sul, esta é uma hipótese que precisa ser melhor 
estudada e documentada, mas todos os indícios permitem uma interpreta-
ção nesse sentido.

Em relação às mudanças processadas no regime tutelar – de uma “ges-
tão branca” para uma “cogestão indígena” – podemos dizer que elas de-
vem ser analisadas como parte de diferentes processos: um de baixo para 
cima (de resistência e luta política dos índios), e outro de cima para baixo 
(de mudanças nas estratégias de dominação estatal). Esses processos con-
vergem e se reforçam, mas às vezes entram em contradição. No entanto, a 
experiência histórica da tutela entre os Terena mostra que o regime tutelar 
e as técnicas de “governamentalização” do Estado nacional exigiam o de-
senvolvimento de formas de colaboração e cogestão. O próprio regime de 
tutela internacional da ONU orientava no sentido da utilização dos povos 
nativos nos serviços públicos e na formação de um “governo próprio”. Tais 
técnicas levam à formação de redes estatizadas de dominação, nas quais 
se estabelecem dominações horizontais (de facões indígenas sobre facções 
indígenas) e verticais (das agências estatais e das elites sobre o conjunto 
dos povos indígenas), dominação esta que opera mediante as dominações 
horizontais e das redes estatizadas. 

Por outro lado, essas redes são essenciais ao processo de funciona-
mento da acumulação capitalista. A existência de uma micropolítica de 
dominação nas reservas é um mecanismo operativo estratégico para o fun-
cionamento das cadeias produtivo-mercantis em certas regiões (como o 
Mato Grosso do Sul), da qual o regime tutelar se apresenta como uma en-
grenagem. Assim, o estabelecimento das formas de cogestão indígena pode 
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ser um indicador da preparação das condições de nova fase de expansão da 
fronteira agrícola e das políticas de colonialismo interno, de acordo com 
as mudanças das estratégias estatais e dos processos de acumulação de 
capital. As mudanças nas esferas micropolítica e macropolítica do regime 
tutelar devem ser analisadas levando-se em consideração esta hipótese.
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O Reformatório Agrícola Indígena Krenak 
e a administração estatal dos índios: 
a proteção que faltava

José Gabriel Silveira Corrêa

Introdução

A criação da Fundação Nacional do Índio (Funai) em 1967 teve como obje-
tivo recuperar a imagem do Estado brasileiro diante de diversos escândalos 
envolvendo a invasão de terras indígenas, desvios de recursos por funcioná-
rios e denúncias de violências sofridas pelos índios (SOUZA LIMA, 2002). 
A Funai, fundada para substituir o antigo Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI) na tutela das populações indígenas, passou a divulgar o fi m das anti-
gas práticas do SPI, entre elas a punição e o aprisionamento de índios; pa-
ralelamente, era criado o Reformatório Agrícola Indígena Krenak. A ideia 
do órgão tutelar como instituição recuperadora encobria o caráter de ins-
tituição repressiva do reformatório, comprometendo a fi nalidade protetora 
que justifi cara a extinção do SPI e a criação da Funai. Assim, ao regime 
autoritário então vigente no país e ao modo equivocado como muitas das 
populações indígenas “protegidas” pelo Estado brasileiro eram tratadas na 
época (DAVIS, 1978), acrescia-se a atuação da Funai diante da criação e da 
existência clandestina do Reformatório Agrícola Indígena Krenak.

O reformatório foi inaugurado em 1969 e funcionou, regular e ofi cial-
mente, por quase quatro anos, até 1972. Era uma instituição administrada 
pela Polícia Militar de Minas Gerais (PM/MG) cuja função era receber e 
recuperar índios considerados criminosos por meio de convênio com a Fu-
nai. Desde o período em que funcionou até hoje, o reformatório foi recor-
rentemente denunciado pelos indígenas que lá viveram, por funcionários da 
própria Funai e por ativistas de grupos de ação indigenista por suas irregu-
laridades. A descrição do que foi o Reformatório Agrícola Indígena Krenak 
e de como suas práticas se prolongaram até 1986 é o objetivo deste texto.

No fi nal dos anos 1970 e início dos anos 1980, sérias críticas à atu-
ação da Funai foram feitas por representantes do Conselho Indigenista 
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Missionário (Cimi) e do Grupo de Estudos da Questão Indígena (Grequi) 
em torno da comprovação dos “absurdos” cometidos pela fundação e pela 
PM/MG no reformatório. As críticas centravam-se na atuação da PM, por 
intermédio do capitão Manuel dos Santos Pinheiro. O Cimi e o Grequi 
foram constantemente vigiados e combatidos, sendo que, nos relatórios 
da Assessoria de Segurança e Informação (ASI) da Funai, seus integrantes 
eram mencionados como “insufl adores” dos índios. Como medida para 
conter a atuação do Cimi e do Grequi, a ASI pediu, mais de uma vez, a 
abertura de inquérito da Polícia Federal contra seus integrantes.

A ambiguidade que caracterizava a ação tutelar da Funai (proteger e 
punir) permeava o olhar sobre suas práticas e também a própria histó-
ria dessa ação, recontada e repassada de maneira idealizada ao longo do 
tempo.1 Em todos os casos, o reformatório foi visto como exemplo de ar-
bitrariedade e violência da administração tutelar, tendo funcionado como 
um “verdadeiro presídio” para índios.2 O reformatório foi instalado em 
uma área de 3.983 hectares pertencente ao então Posto Indígena Guido 
Marlière (PI-GM), criado no início do século XX, às margens do rio Doce, 
para atrair e pacifi car índios.3 O antigo PI Guido Marlière corresponde à 
atual Terra Indígena Krenak, situada no município de Resplendor, Mi-
nas Gerais, entre as cidades de Resplendor e Conselheiro Pena, nas pro-
ximidades da divisa com o Espírito Santo. Nos seus quase quatro anos de 
existência formal, o reformatório esteve encarregado da reeducação de 
índios declarados delinquentes. Convivia com a administração do posto 
que dava assistência aos índios krenak, em uma mistura de esferas de po-
der: o reformatório e o posto indígena. Essa confusão entre as duas esferas 
de responsabilidade fi ca clara nos documentos internos do posto, onde se 
alternam as duas denominações – ora Posto Indígena Guido Marlière/Kre-

1 Críticas a essa maneira de perceber e interpretar a ação tutelar foram feitas por diversos 
autores, em especial Pacheco de Oliveira e Souza Lima (1983).

2 Utilizo itálicos para destacar categorias expressas nas falas e documentos analisados 
relativos à ação tutelar e aspas fora de citação para outras expressões usadas no contexto 
estudado.

3 Digo início do século XX porque aconteceram diferentes movimentos, ao longo dos anos, 
entre atração e negociação com os índios e com o governo estadual sobre quem podia doar 
terras para a criação do posto; a doação fi nal da terra foi feita em 1920. Guido Marlière foi 
um ofi cial francês que, no Brasil, participou de várias expedições de atração e pacifi cação. 
Foi diretor de índios no Brasil na primeira metade do século XIX. A documentação relativa 
à sua atuação junto às esferas de administração do Império estão transcritas em Revista 
do Archivo Publico Mineiro, anno X, fasc. III e IV, jul.-dez. 1905. A criação de instâncias 
administrativas do SPI com o nome de “heróis” locais e nacionais ligados à história dos índios 
ou de sua “proteção” é procedimento regular e importante para a criação e a formulação de 
uma história/memória do indigenismo no Brasil (SOUZA LIMA, 1995).
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nak, ora Centro de Treinamento e Recuperação Krenak (CTRK).4 Nesses 
mesmos relatórios, os índios do reformatório eram considerados confi na-
dos para um período de recuperação (ou estágio de reeducação); nos casos 
considerados mais graves, eram descritos como delinquentes, degenerados 
e criminosos. No âmbito do Estado de Minas Gerais e da Funai, e, em 
particular, no PI Guido Marlière, a experiência do reformatório foi tratada 
como um projeto de caráter confi dencial.

O chefe do PI-GM e do reformatório era o então sargento da PM An-
tonio Vicente Segundo, que, tendo feito o curso de técnico em indigenismo 
oferecido pela Funai em 1971, desempenhava suas tarefas em moldes se-
melhantes às realizadas pela Polícia Militar. Apesar de não só as decisões, 
mas a própria execução das ações tutelares, estarem a cargo de policiais 
militares e as tarefas passarem por atividades de controle e vigilância, não 
se pode reduzir essa atuação apenas a uma administração policial de ín-
dios. Os documentos da Funai dão conta de que, na ação tutelar, o órgão 
buscava fundamentar-se em diretrizes e exemplos existentes. A questão em 
torno do tipo de atividade desenvolvida pela Funai junto com a PM/MG e, 
depois, por meio da Ajudância – policial e/ou assistencial – deve ser vista 
de maneira menos simplista.

Em 1972, o reformatório foi fechado e todos os índios – os krenak e os 
confi nados vindos de outras localidades – foram transferidos para o posto 
novo instalado na antiga Fazenda Guarani (DIAS FILHO, 1990; MARCA-
TO, 1979; MATOS, 1996; PARAÍSO, 1991, 1992; QUEIROZ, 1999). A 
Fazenda Guarani ocupava uma área de 3.270 hectares entre os municípios 
mineiros de Carmésia, Dores de Guanhães e Senhora do Porto. Lá, foi insta-
lado o centro para formação de quadros militares da PM/MG que combate-
ram a guerrilha do Caparaó. Desativado o centro de formação, a proprieda-
de foi doada à Funai em 1972 pela Polícia Militar para instalação do novo 
posto, que foi, então, denominado PI Krekak/Fazenda Guarani, mas, em do-
cumentos internos da Funai, também era chamado Centro de Reeducação.

Com o fechamento do reformatório e a transferência dos índios para o 
PI Fazenda Guarani, a administração do então chamado Centro de Ree-
ducação passou, ainda em 1972, da esfera da Polícia Militar para a Funai, 
por meio da Ajudância Minas-Bahia.5 Mais uma vez, a Funai divulgava 

4 O Globo, 30/3/1970. Consultado no Museu do Índio (MI), microfi lme 400, planilha 082, 
fotograma 413.

5 A Ajudância era uma esfera administrativa da Funai. Os postos Guido Marliére – MG, 
Mariano de Oliveira – MG, Caramuru – BA e Paraguaçu – BA estavam sujeitos à autoridade 
da Ajudância Minas-Bahia.
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sua ação protecionista e a extinção das antigas práticas repressoras do 
SPI. Nos anos seguintes, o tema do antigo reformatório reapareceu com 
alguma frequência em reportagens de jornais.6 Formalmente extinto, o re-
formatório passava a existir clandestinamente. A partir de 1974, o PI Fa-
zenda Guarani recebeu o nome de Colônia Agrícola Indígena Guarani. Já 
então aí viviam os krenak do antigo PI Guido Marlière, os confi nados do 
reformatório e novos índios trazidos para recuperação. Por trás dessa (su-
posta) confusão de datas e nomes, escondia-se a história do reformatório 
reeditado no PI Fazenda Guarani em caráter sigiloso.

Documentos da própria Funai comprovam a existência de índios cum-
prindo pena na área do PI Fazenda Guarani por crimes cometidos.7 Há, 
também, referências a índios de diversas etnias lá “vivendo”, informação 
que também aparece nos trabalhos de pesquisa realizados entre os krenak. 
É pouco plausível que esses índios lá vivessem por opção sua ou de suas co-
munidades. Documento da própria Funai deixa claro que o reformatório era 
um recurso para lidar com os problemas de relação do órgão tutelar com as 
populações sob sua administração. Como publicado no boletim do órgão: 

(…) a reeducação de índios aculturados que transgridem princípios norte-
adores da conduta tribal, e cujos próprios chefes, quando não conseguem 
resguardar a ordem da tribo, socorrem-se da Funai visando à restauração 
da hierarquia nas suas comunidades (Boletim Informativo, ano 1, nº 4, 
1972, p. 21, grifo nosso).

Embora não de forma explícita, nessa orientação estava embutida a 
alternativa do envio de índios ao PI Fazenda Guarani. Assim, para com-
preender o reformatório, é necessário investigar tanto o período em que a 
Polícia Militar fi cou encarregada de prestar a assistência aos índios (1967-
1972) quanto o período posterior, no qual a Ajudância da Funai assumiu 
essa responsabilidade utilizando, veladamente, os mesmos métodos do re-
formatório (1972-1975).8

6 Reitero aqui a análise de Corrêa no sentido de que, embora a Funai negasse a existência da 
instituição a partir de 1972, sob outros nomes, no sentido de suas práticas, o reformatório 
continuava a existir (CORRÊA, 2000).

7 Um exemplo é o relatório do administrador da Fazenda Guarani, Augusto de Souza Leão, 
de 22/12/1979. Não sem razão, esse documento foi encontrado na pasta da ASI, seção criada 
no início da década de 1970 para controlar o funcionamento e a circulação de informações 
da Funai, fossem elas “internas” (relações do órgão com os grupos indígenas) ou “externas” 
(relações com outros grupos e instituições).

8 Em 1975, foi criada a 11ª Delegacia Regional em substituição à Ajudância Minas-Bahia. 
Esse procedimento de criar ou renomear instâncias administrativas é recorrente na atuação 
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Algumas ideias utilizadas para explicar a experiência do reformatório 
e sua inserção (ou não) nas práticas indigenistas da Funai procuram pri-
vilegiar ora a continuidade, ora a descontinuidade do reformatório. Ideias 
como a de que o reformatório serviu como uma experiência extraordinária 
dentro das relações com os povos indígenas no Brasil, que fez uso de insti-
tuições da “sociedade ocidental” (reformatórios, presídios) para lidar com 
problemas de “culturas não-ocidentais”, mostram um desconhecimento 
gritante do funcionamento dos postos indígenas e de como seus adminis-
tradores atuavam. Explicam, também, o surgimento do reformatório como 
uma sucessão de ações coloniais de conquista e submissão dos grupos in-
dígenas de Minas Gerais que perduraria até os dias de hoje, associando 
o aprisionamento de índios no reformatório às guerras de conquista. Por 
outro lado, tal explicação simplifi ca as nuances e os diferentes períodos e 
agentes que operaram naquela conjuntura específi ca. Também a percepção 
da atuação desenvolvida dentro do espectro da Ajudância Minas-Bahia, 
reforçado pela presença da PM, como decorrência quase exclusiva do regi-
me militar está sujeita à mesma crítica no sentido de que busca as razões 
do problema em esferas de poder exteriores ao reformatório, deixando de 
lado o modo como tais relações se desenvolveram no cotidiano da vida 
do reformatório e da atuação dos agentes locais. As denúncias contra a 
militarização e a repressão decorrentes do governo militar foram a base 
explicativa para as reportagens de jornal.

A situação dos indígenas na região da Ajudância Minas-Bahia

A (re)criação da Ajudância Minas-Bahia em 1963 visava administrar me-
lhor os postos da região da fronteira Minas, Bahia e Espírito Santo, que, 
há muito, já preocupava o SPI. Sua localização em Teófi lo Otoni, Centro-
-Nordeste do Estado de Minas Gerais, visava permitir que o PI Mariano 
de Oliveira, próximo à sede da Ajudância, e os postos mais distantes (Pa-
raguaçu e Caramuru, ambos na Bahia) fossem mais bem administrados, 
principalmente nas questões relativas à ocupação das áreas indígenas por 
não-indígenas e ao desenvolvimento econômico dos postos. Essa tentativa, 
contudo, não parece ter surtido efeito. As notícias de jornais sobre o PI 
Mariano de Oliveira (o único posto de Minas Gerais mantido aberto pelo 
SPI até 1966) e sobre os índios maxakali ali residentes dão conta do au-

indigenista no Estado de Minas Gerais (ver CORRÊA, 2000, capítulo 3) e refere-se tanto à 
tentativa de “melhorar” a atuação quanto à de sinalizar ao público em geral essa melhoria 
administrativa.
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mento dos atritos entre indígenas, ocupantes das áreas pleiteadas pelos in-
dígenas e funcionários governamentais (estaduais ou federais), assim como 
do estado de “penúria” e “abandono” vivido pelos índios.

As informações dos PIs Caramuru e Paraguaçu não diferiam muito das 
referentes aos demais postos. Em relatório endereçado ao diretor do De-
partamento Geral de Operações (DGO) da Funai, escrito 10 anos depois 
(15/4/1973), Afrânio Pereira Caixeta, o substituto do capitão Pinheiro na 
chefi a da AJMB, menciona uma drástica redução nos 36 mil hectares do 
Posto Caramuru, cujas terras foram largamente arrendadas a não índios 
(Relatório nº 2, 1973, f. 8). A situação de iminente confl ito entre índios e 
não índios parece ter sido o motivo para o início de negociações entre os 
governos estaduais e o SPI para transferir a administração dos índios – e 
dos confl itos – para o governo estadual.9 As negociações foram realizadas 
entre 1965 e 1967, mesma época em que o SPI reabriu o PI Guido Marlière 
e repassou a assistência aos índios para o governo estadual. A mediação dos 
confl itos fundiários era, sem dúvida, motivo sufi ciente para o governo de 
Minas Gerais assumir a administração dos índios, deixando as negociações 
a cargo da PM. Tais motivações, entretanto, nunca fi caram esclarecidas. 
Desde 1958, os krenak tinham deixado o PI Mariano de Oliveira para se 
instalar no antigo PI Guido Marlière. Mas foi só em 1966 que os krenak 
começaram a preocupar o SPI e que o posto foi reaberto. Foi justamente com 
o retorno da proteção e da assistência do SPI, com a reabertura do PI Guido 
Marlière, que a situação voltou a piorar, intensifi cando-se os atritos entre 
arrendatários e índios, já que os primeiros estavam novamente ameaçados 
de retirada da área e em disputa com o órgão tutelar pela posse da terra.

Segundo os trabalhos de Queiroz (1999) e Dias Filho (1990), a entrada 
e o interesse do governo estadual pelos índios se deviam às relações de 
parentesco do capitão Manoel dos Santos Pinheiro com o então governa-
dor de Minas Gerais, Israel Pinheiro, seu tio.10 Os trabalhos citados não 
esclarecem os interesses do capitão com o governador nem com os arren-
datários e/ou invasores das terras do PI Guido Marlière. O certo é que sua 
atuação junto aos índios retrocede pelo menos a 1958, quando participou 
da transferência dos krenak (SOARES, 1992, p. 131) para o PI Guido 

9 Esse acordo não pode ser considerado uma exceção na ação indigenista. Como informa Si-
monian (1981), no início do século XX, com autorização do SPI, a administração dos índios 
no Rio Grande do Sul esteve a cargo do governo do estado.

10 Israel Pinheiro (1896-1973) foi um importante político mineiro que atuou na vida pública 
desde sua juventude. Entre outros cargos públicos de importância, foi o primeiro presidente 
da Vale do Rio Doce e governador de Minas Gerais (1966-1971).
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Marlière. Fez o mesmo em 1972, na nova transferência para o PI Fazenda 
Guarani. Do material pesquisado, uma única reportagem de jornal faz re-
ferência ao capitão, narrando sua atuação no intuito de conter uma revolta 
dos índios maxakali em 1966 ou 1967. Segundo declaração do próprio 
capitão Pinheiro, depois dessa ação, ele foi convidado a ingressar na Funai:

Tratei logo de prender os índios que lideravam o movimento (...) e fui 
pouco a pouco restabelecendo a paz no local. Meu trabalho foi conside-
rado e assim fui convidado pela presidência da Funai para trabalhar com 
os índios de Minas Gerais (Jornal do Brasil, 27/8/1972. Consultado no 
Museu do Índio, microfi lme 400, planilha 082, fotograma 329).

Assumir a administração dos índios de Minas Gerais estava longe de 
ser uma atividade rentável, devido aos gastos com funcionários e manu-
tenção dos postos indígenas, como mostram, em 1969, os documentos da 
Ajudância. A transferência do PI Guido Marlière para o governo de Mi-
nas Gerais evidenciava, portanto, a importância do assunto no âmbito 
regional: os confl itos fundiários e as terras sob administração dos postos 
indígenas eram, sem dúvida, o centro dos interesses em jogo e o principal 
motivo que levava à transformação dos índios em “caso de polícia”.

A Polícia Militar de Minas Gerais na administração da Ajudância 
Minas-Bahia

A primeira mudança decorrente da entrada do governo estadual na admi-
nistração dos índios foi a transferência da sede da Ajudância Minas-Bahia 
da cidade de Teófi lo Otoni para o Instituto Agronômico/Horto Florestal, 
sediado em Belo Horizonte, no fi nal da década de 1960. Na nova sede, a 
AJMB, chefi ada pelo capitão Pinheiro, fi cou encarregada de lidar com os 
postos e com os indígenas do Estado de Minas Gerais. A área de atuação 
da Ajudância incluía, ainda, os estados da Bahia e do Espírito Santo. Ex-
cluindo algumas viagens e gestões junto aos postos indígenas Caramuru e 
Paraguaçu, a ação tutelar do órgão indigenista só foi retomada após 1973, 
já a cargo da Funai.

A atuação da AJMB buscou logo seu principal objetivo: por fi m às 
invasões e aos ataques que haviam se disseminado na década de 1960, 
gerando confl itos entre índios e não índios nas áreas indígenas e em seu 
entorno. Para realizar essa (re)pacifi cação da região, a chefi a da AJMB se 
concentrou em dois eixos de ação: o controle das áreas e das populações 
sob sua administração e o desenvolvimento de atividades (econômicas) que 
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visavam “educar” os índios para o trabalho. O controle era feito basica-
mente por meio do policiamento das áreas pelos funcionários da AJMB, 
com auxílio de um posto policial.

A Polícia Militar procedeu, também, a uma fi scalização fundiária para 
retirada de invasores da área indígena. Além de “limpar” a área, retirando 
os invasores, o controle sobre os postos indígenas foi acrescido de ativida-
des de desenvolvimento econômico dos próprios postos. Essas atividades 
tinham como intuito garantir a educação/recuperação dos índios para o 
trabalho e a autossufi ciência dos postos indígenas, por meio da transfor-
mação dos tutelados em produtores agrícolas e dos postos indígenas em 
unidades economicamente produtivas. Por outro lado, visavam também 
combater os índios tidos como “desordeiros” e “ociosos”, prevenindo, ain-
da, o consumo de bebidas alcoólicas. Pelas vertentes do trabalho e do com-
bate à ociosidade e ao alcoolismo, fi ca clara a vinculação da nova política 
aos projetos da gestão da AJMB pela Polícia Militar e a atuação do SPI/
Funai (CORRÊA, 2000).

O desenvolvimento dessas ações administrativas da AJMB pela Polícia 
Militar foi considerado de grande êxito pela Funai. Assim, na gestão do 
capitão Pinheiro, os índios maxakali passaram de “bêbados e ladrões a 
criaturas dóceis e trabalhadoras que passaram a ser acatadas e queridas 
por todos”.11 Esse “sucesso” do funcionamento da AJMB não pode ser 
creditado unicamente à presença de policiais ou ao desenvolvimento de 
atividades econômicas com a participação dos índios. A possibilidade de 
aplicação cotidiana dessas práticas transformadoras, principalmente no 
caso do PI Guido Marlière, deveu-se à criação de duas instituições pela 
Ajudância Minas-Bahia:12 a Guarda Rural Indígena (Grin), criada para 
proteger e policiar as áreas e populações indígenas, e o Reformatório Agrí-
cola Indígena Krenak,13 instituição correlata, pensada para reeducar e fa-

11 FUNAI. Relatório da viagem à sede da Ajudância Minas-Bahia, PI Machacalis, Aldeia 
do Crenack e Fazenda Guarani, tudo no estado de Minas Gerais, f. 20, do Superintendente 
Administrativo General Isnard de Albuquerque Câmara, em 29/2/1972. Documento 
encontrado na pasta da Área Indígena Krenak dos arquivos da Divisão de Assuntos Fundiários 
(DAF), na sede da Funai, em Brasília.

12 Segundo o capitão Pinheiro, “fui eu quem criei a Grin e idealizou o Krenak” (Jornal 
do Brasil, 27/8/1972, consultado no MI, microfi lme 400, planilha 082, fotograma 329). 
Essa versão se aproxima do relato de Itatuitim Ruas sobre o período, quando o sucessor de 
Pinheiro conta que se opôs à criação da Grin e sugeriu, em seu lugar, uma guarda montada, 
inspirada no modelo da polícia montada do Canadá (entrevista de Ruas concedida ao autor 
em fevereiro de 1999).

13 Em entrevista fornecida na festa de formatura da primeira turma da Grin, o ministro 
do Interior, Costa Cavalcanti, disse que a criação da guarda “era uma das respostas mais 
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zer do índio “um índio bom” (Pinheiro ao Jornal do Brasil, 27/8/1969).14 
Os guardas rurais indígenas (Grins) tinham como tarefa assegurar o cum-
primento das orientações do órgão indigenista pelos índios e por todos os 
demais que ali estivessem. Sua presença garantia a “tranquilidade” das 
áreas indígenas, impedia “desordens”, evitava invasões.

O Reformatório Agrícola Indígena Krenak

O funcionamento dessas duas instituições – Grin e reformatório – per-
mitiu que se pusesse em prática os programas de recuperação de índios e 
áreas indígenas da AJMB e que a administração estatal apresentasse uma 
imagem de efi cácia de sua atuação, principalmente para a imprensa. En-
tretanto, diferente da Grin, o reformatório não teve sua criação publicada 
em jornais ou veiculada em portaria. Nenhum evento público foi marca-
do, como no caso da primeira formatura dos guardas rurais. O caráter 
confi dencial do reformatório aparece em várias recomendações do chefe 
da AJMB, preocupado que os funcionários do PI Guido Marlière manti-
vessem os índios confi nados e os krenak sem contato com o restante da 
população local.15

eloquentes que nós (Governo, índios e povo brasileiro) poderíamos dar às calúnias que 
víamos (sic) recebendo, há muito, sobre massacre de índios no território brasileiro” (O 
Globo, 6/2/1970, consultado no MI, microfi lme 400, planilha 082, fotograma 357. Grifos 
do autor). A criação do reformatório também foi tratada pela Funai como uma contribuição 
“para a evolução gradual do estágio de desenvolvimento sócio-econômico (sic) e cultural do 
índio que já mantém contato permanente com a sociedade envolvente” (Boletim Informativo 
Funai, ano 1, n. 4, 1972, p. 24).

14 O projeto de criação de uma polícia indígena não pode ser considerado original. O SPI 
criou e manteve polícias indígenas para manter a ordem nos postos indígenas e em suas 
unidades administrativas. É importante ressaltar que a criação de uma milícia visando 
“proteger” terras e populações indígenas foi uma importante medida para assegurar o 
funcionamento dos postos indígenas segundo os padrões desejados pela AJMB e seu chefe, 
o capitão Pinheiro. Pensada como uma instituição de escopo nacional, destinada a evitar as 
invasões de terras indígenas, a Grin foi composta inicialmente (segundo depoimento de seu 
criador) por três índios maxakali para “colocar um freio na indisciplina dos karajás” (O 
Globo, 18/8/1969), que estariam criando problemas para a administração local da Funai.

15 O isolamento pretendido e buscado pelos administradores do reformatório aparece 
explicitamente em um documento do chefe do PI-GM ao chefe da AJMB, onde relata a “visita” 
de um repórter ao posto, buscando informações, já que: “os posseiros ocupantes da área (...) 
estão intranquilos e temerosos de que a ‘cadeia’ aqui construída seja para o confi namento dos 
mesmos e que tal comentário corre de boca em boca na cidade de Resplendor, gerando um 
clima de verdadeiro pânico entre as pessoas direta ou indiretamente ligadas ao problema do 
terreno litigioso” (ofício de Antonio Vicente Segundo ao capitão Manuel dos Santos Pinheiro, 
consultado no MI, microfi lme 306, planilha 006, fotograma 232).
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No Ofício-Circular 252, de 12 março de 1969, o subdiretor técnico de 
vigilância rural, major PM Vicente Rodrigues do Santos, determinou ao 
delegado da vigilância rural de Krenak que:

Conforme determinação do Sr. Coronel PM, Diretor de Segurança Espe-
cializada, doravante fi ca expressamente proibido o fornecimento de da-
dos referentes à especialidade de Vigilância Rural para a imprensa escrita, 
falada e televisada, pelas Delegacias.

Os dados deverão ser comunicados a essa Subdiretoria, com riqueza de 
detalhes, com a devida urgência, para distribuição aos órgãos de divulga-
ção interessados. 

NOTE BEM, doravante, somente esta diretoria poderá dar à divulgação 
os dados em referência. O não cumprimento desta determinação acarre-
tará em punição ao transgressor.

Entre os anos de 1969 e 1970, quase não há referências, na documen-
tação da Funai (portarias, ordens de serviço, memorandos, boletins admi-
nistrativos), à AJMB, e menos ainda ao reformatório, indicando o sigilo das 
ações. No período em que a PM comandou a AJMB – na fi gura do referido 
capitão Manoel dos Santos –, desenvolveu-se um sistema de controle extre-
mamente efi caz sobre os índios e as atividades realizadas dentro do refor-
matório. Essa efi cácia não é medida apenas pela proeminência dos dados 
contidos nos documentos, mas pela própria quantidade de documentos emi-
tidos no período e o escrutínio das situações levadas a cabo nos relatórios, 
principalmente entre o PI Guido Marlière e a chefi a da Ajudância.

Os documentos trocados entre o reformatório e a Ajudância revelam 
que o PI-GM tinha um funcionamento “ideal”, segundo os padrões deseja-
dos pela Polícia Militar em termos de controle da área e da população, das 
atividades e da conduta de seus funcionários. Apesar de existirem peque-
nas distinções circunstanciais quanto ao tipo de ação aplicada aos índios 
krenak e àqueles que foram enviados para se recuperarem no reformatório, 
as superposições administrativas indicam que essa distinção difi cilmente 
era posta em prática. A documentação sobre os índios confi nados era qua-
se toda referida como sendo do PI-GM, excetuando-se as fi chas individu-
ais dos índios em recuperação, identifi cadas como Centro de Recuperação/
Reformatório Crenack. Também as chefi as do reformatório e do PI-GM 
estiveram sempre a cargo do mesmo funcionário da AJMB, sendo que as 
atividades visando a recuperação eram administradas, muitas vezes, tam-
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bém aos krenak do posto, em princípio, não sujeitos à administração do 
reformatório.

Para evitar que as disputas pela posse da terra gerassem novos confl i-
tos, o controle se estendia aos posseiros da área. E, como os “invasores” 
estavam recorrendo judicialmente para assegurar as terras ocupadas e bus-
cando apoio de outros setores do governo federal, a ameaça não era apenas 
uma retórica.16 A troca de correspondência e informações entre o PI-GM e 
a AJMB era semanal, e, em determinadas situações, quase diária.17

A distribuição do espaço no Reformatório Indígena Krenak

Quando a PM/MG assumiu a AJMB, as instalações do PI-GM, constru-
ídas ainda na década de 1920 pelo SPI, estavam velhas. Os “ataques” da 
década de 1950 e o abandono do posto pelo SPI contribuíram para isso.18 
Segundo os relatórios do PI-GM, os índios começaram a chegar em janeiro 
de 1969, mas as reformas para adequar as velhas construções às necessi-
dades do reformatório só se realizaram entre os meses de julho e setembro 
daquele ano. As novas instalações do PI-GM deviam propiciar aos funcio-
nários condições para exercer suas atividades recuperadoras, com áreas 
para o controle dos índios não só durante o trabalho, mas também durante 
as refeições e o repouso. 

Durante os anos da administração pela Polícia Militar, não só a ges-
tão, mas o funcionamento do Reformatório Agrícola Indígena Krenak, 
foi classifi cado como exemplar. A rotina e as normas defi nidas pela chefi a 
da AJMB eram estritamente seguidas pelos funcionários e impostas aos 

16 Vários telegramas foram enviados; neles, os ocupantes da área do PI-GM procuravam 
sensibilizar as autoridades: “Imploramos honrado Presidente providências urgentes contra 
ameaça injusta Funai despejar nossas famílias terras ocupamos muitos anos. Aguardamos 
justiça” (telegrama de Geraldo Esteves ao presidente da República, em 17 de abril de 1970) 
ou “Estamos ameaçados perder tudo que temos. Funai comete injustiça contra nossas famí-
lias. Confi amos autoridades revolucionárias” (telegrama de José Vaz Sobrinho ao presidente 
da República, em 17 de abril de 1970).

17 Vale lembrar que o controle dos postos era um dos maiores problemas para a direção do 
SPI, que seguidamente pedia aos encarregados que enviassem informações – avisos e boletins 
mensais – dos postos indígenas, e que esse foi um problema exacerbado no caso do PI Guido 
Marlière. A documentação dos outros postos indígenas da AJMB indica que a situação 
não diferia muito. No caso específi co do posto encarregado de assistir os índios maxakali, 
existia não apenas um destacamento da Polícia Militar, que, desde o fi nal da década de 
1960, administrava a área e os índios, mas o posto passou também a receber índios vindos 
do reformatório para trabalhar na área e cumprir uma espécie de “estágio fi nal” na sua 
recuperação/reeducação.

18 Na ocasião, o PI Guido Marlière foi considerado extinto pelo SPI (CORRÊA, 2000).
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índios, incluídos os indígenas em “estágio de recuperação” e os moradores 
do posto, particularmente os krenak.

Planta do Reformatório Indígena Krenak

Legenda: (1) almoxarifado, (2) ambulatório, (3) gabinete médico, (4) cela individual, 
(5) varanda, (6) refeitório, (7) enfermaria, (8) cubículos para detenção.

Como mostra a fi gura acima, o reformatório era dotado de celas indi-
viduais e cubículos, destinados a manter presos os índios que tivessem co-
metido faltas graves. A presença das celas nitidamente contraria as decla-
rações do chefe da AJMB, que pretendiam desvincular o reformatório da 
ideia de prisão: “não se trata de uma prisão propriamente. É uma espécie 
de reformatório para a reeducação” (Jornal do Brasil, 27/8/1972).

O cotidiano do reformatório

As atividades dentro do PI Guido Marlière visavam garantir a ordem e a 
tranquilidade:

Desde o princípio do ano os índios estão sendo orientados, como devem 
proceder uns com os outros, como orientarem suas famílias, ensinando-os 
e encaminhando-os dentro das normas de boa conduta e como viverem. To-
dos gozam de boas amizades, e estão sempre unidos para desempenharem 
suas funções, dentro da medida do possível, apesar de pobres e humildes.19

19 FUNAI, PI Guido Marlière. Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 1971 
(10/12/1971).
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A reeducação se dava preferencialmente pela interferência educativa 
dos policiais militares na relação com os índios (detidos ou não), exigindo 
dos funcionários comportamento exemplar.20 Os funcionários da AJMB 
chegaram, inclusive, a desempenhar a função de professores no PI-GM, 
como destaca o relatório de atividades de 1971: “não temos professores, 
aquilo que de bom grado nossos mestres nos ensinaram, também de boa 
vontade transmitimos a todos os índios, orientando, educando e mostran-
do como devem proceder, no desempenho de suas funções”.

A estada no reformatório visava recuperar os índios de seus maus há-
bitos, reeducar a sua maneira viciada (roubos, vadiagem, embriaguez etc.) 
de lidar com o mundo, adequando-os a uma nova rotina, com horários 
e atividades bem defi nidas segundo os funcionários ou a “instituição” – 
ressaltando-se que é duvidoso que o caso específi co do reformatório loca-
lizado no PI-GM fosse uma instituição por demais autônoma, que existisse 
acima e à revelia de seus próprios funcionários.21

A rotina diária imposta aos índios consistia em: café da manhã no re-
feitório; trabalho (atividades no posto, construções, limpeza e conservação 
da área do reformatório); almoço; retorno ao trabalho; banho; jantar; re-
pouso. As atividades do PI-GM se concentravam no trabalho agrícola, na 
pecuária e na avicultura. Na agricultura, trabalhavam na horticultura, no 
pomar e em roças de milho, feijão, arroz, mandioca e batata-doce, sendo 
10 hectares destinados aos índios em confi namento e 20 aos krenak. No 
mesmo documento, o chefe do PI-GM esclarece que a instalação da horta 
visava “educar o índio no uso alimentar das hortaliças” e que estavam ter-
minando a construção de um campo de pouso de 800 metros, construído 
com “a mão de obra dos índios confi nados”. As refeições e a cozinha fi ca-
vam a cargo de índias krenak, que eram remuneradas por esse trabalho. 

20 FUNAI, PI Guido Marlière. Relatório do chefe do PI-GM (29/6/1970) sobre soldado que 
levou a amante para a área do posto e também pela vila de Crenaque, não zelando pela 
“moral e bom andamento do serviço neste reformatório indígena” (MI, microfi lme 306, 
planilha 007, fotograma 439), sendo solicitada sua transferência por não ter mais “moral 
perante os índios” (MI, microfi lme 306, planilha 007, fotograma 440). Essas expectativas 
são idênticas às depositadas nos encarregados do SPI (SOUZA LIMA, 1995, p. 184-185).

21 A denominação “instituição” refere-se, aqui, às regras defi nidas a priori, como proibição 
de saída da área sem autorização ou de ingestão de bebidas alcoólicas. Vale destacar sobre 
o termo “instituição” que, apesar de a leitura e a referência a Goffman (1974) e Foucault 
(1977) terem sido fundamentais para a construção e encaminhamento desta análise, não se 
realça aqui o reformatório como unidade em si mesma. Optou-se por explicitar as conexões 
existentes entre aquela unidade administrativa e as outras – como os postos indígenas –, 
bem como as ligações com as políticas formuladas para as populações indígenas pelo Estado 
brasileiro como um todo.
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Sobre os cuidados com a higiene dos índios, um ofício do capitão Pinheiro 
ordena “suspender o banho dos índios confi nados no rio Doce. A poluição 
das águas do rio Doce vem afetando os índios confi nados”.

A execução dessas atividades era acompanhada pelos policiais milita-
res, que não só vigiavam o cumprimento das rotinas, mas monitoravam 
as atitudes e os comportamentos e os traduziam para o controle da chefi a 
da AJMB em fi chas individuais e relatórios mensais. Os critérios usuais 
para avaliação do desempenho dos índios eram: a obediência às normas e 
ao funcionamento do reformatório; o desempenho e a disposição para o 
trabalho; e o comportamento e relacionamento com os outros índios.22 As 
regras deviam ser cumpridas sob pena de sanções por parte dos funcioná-
rios, tais como aprisionamento.

Os motivos de envio e internamento

Entre o primeiro envio de índios para o reformatório, no dia 24 de janeiro 
de 1969, e a data de transferência dos índios ali instalados (confi nados de 
diversos grupos e krenak) para a Fazenda Guarani, no dia 15 de dezembro 
de 1972, o Reformatório Agrícola Indígena Krenak recebeu um total de 
94 índios, sendo que mais da metade chegou à área do PI-GM nos dois 
primeiros anos de funcionamento do reformatório.23 O tempo de perma-
nência não era considerado “pena” porque, como explica Pinheiro, não ha-
via uma prévia determinação do período de permanência no reformatório:

Não aplicamos pena em Crenaque. O índio, pelo seu comportamento, 
é quem vai determinar o seu tempo de permanência na colônia. Ali ele 

22 Nos relatórios e fi chas, aparecem listadas as “qualidades” dos índios, como: boa conduta 
e vida, boa amizade, civilizado, trabalhador e esforçado, obediente, educado, leal, amigo e/
ou respeitador. Junto com o comportamento “virtuoso”, também aparecem os “defeitos”, 
como: vadio, malandro, viciado, embriagado, não obediente, indisciplinado, revoltado, 
corrompido, ladrão, pederasta ativo e passivo, preguiçoso, atrevido, instigador de ataque 
ao rebanho da Funai, ignorante, lerdo e/ou introvertido. Esses adjetivos compunham o 
perfi l do índio detido. Os relatórios e fi chas, apesar de apresentarem variações quanto aos 
adjetivos empregados e estarem ligados não só a uma avaliação da trajetória do índio em 
recuperação, mas também referindo-se ao cotidiano na instituição, obedeciam a um critério 
de preenchimento de fi chas que pouco se modifi cava, sendo composto de frases descritivas 
repetidas em diferentes documentos, tais como: “Não praticou no corrente mês nenhuma 
indisciplina ou ato que possa desabonar sua conduta” ou “Trata-se de índio recuperado”. 
A aprovação e/ou reprovação dos comportamentos pelos funcionários do reformatório e da 
AJMB se ligavam diretamente ao perfi l do “novo” índio que se pretendia fabricar dentro 
dessa instituição e das virtudes de que deveria ser dotado.

23 Mais precisamente, 21 índios em 1969, 34 índios em 1970, 19 índios em 1971 e 13 índios 
em 1972.
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receberá toda a assistência possível e trabalhará. Se for arredio, violen-
to, será posto sob vigilância contínua e trancafi ado ao anoitecer. Se não, 
terá liberdade sufi ciente para locomover-se na colônia (Jornal do Brasil, 
28/2/1972).

Comparadas ao material disponível sobre os postos e sobre o funciona-
mento administrativo do reformatório, as informações que permitem res-
gatar dados sobre os índios enviados para a instituição são escassas. São 
regularmente utilizadas denominações genéricas para justifi car o interna-
mento no reformatório (homicídio, roubo, embriaguez ou vadiagem). As 
informações sobre os internamentos são, em sua maioria, incompletas. Nas 
fi chas individuais dos índios confi nados faltam dados básicos como idade, 
motivo de confi namento ou data de chegada. Nos processos referentes aos 
“crimes” cometidos pelos índios, também não constam informações. A 
ausência de dados, entretanto, não é indício de descuido. Caracteriza a 
importância relativa que esses motivos e comportamentos tinham para a 
situação do índio confi nado quando de sua entrada no reformatório. Os 
dados do Quadro 6.1 dão conta de que, principalmente nas informações 
classifi cadas como “sem motivo para o envio” – como no caso dos 12 
guardas rurais enviados ao reformatório –, a omissão de informações não 
atrapalhava nem a execução das atividades recuperadoras nem a atuação 
dos funcionários do reformatório.

Quadro 6.1. Lista de motivos para envio ao reformatório, 1969-1972

Motivo IC GC K T 

Agressão à mulher 1 1 2 

Atritos com chefe do PI 4 1 5 

Embriaguez 18 3 9 30 

Embriaguez e homicídio 1 1 

Homicídio 15 15 

Problema mental 1 1 

Prostituição 1 1 

Relações sexuais 2 2 4 

Roubo 12 12 

Roubo e embriaguez 1 1 

Roubo e pederastia 1 1 

Saída sem autorização 3 3 

Sem motivo para o envio 9 13 1 23 
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Motivo IC GC K T 

Vadiagem 5 5 

Vadiagem e embriaguez 1 1 

Vadiagem e uso de drogas 1 1 

TOTAL 71 18 17 106 

IC= índios confinados; GC= guardas confinados; K= krenak; T= todos.

Fonte: CORRÊA, 2000.

A operação do reformatório durante os primeiros anos da Funai indica 
que o órgão tutelar construiu um local específi co para cuidar da “recu-
peração” de índios. A diversidade e o número de índios enviados para a 
instituição e a ausência de dados que comprovassem a aplicação de formas 
já conhecidas de punição (como o envio dos índios “delinquentes” a outros 
postos indígenas para trabalhar) atestam a centralização da atividade “re-
cuperadora” no reformatório.24

O envio de um índio ao reformatório seguia uma rotina iniciada com a 
denúncia do(s) índio(s) ou do(s) incidente(s) pela administração local (chefe 
do posto) ou regional (chefe da delegacia regional) e o pedido de solução 
para o “problema” à direção da Funai.25 Aprovado o pleito, os índios eram 
enviados para a sede da AJMB e, de lá, escoltados para o reformatório 
para cumprimento de seu estágio recuperador. Não se pode esquecer que 
a recuperação no reformatório era resultado do fracasso de ameaças de 
transferência e outras medidas anteriores, como aprisionamento nos pró-
prios postos de origem e aplicação de trabalhos forçados. Essas eram prá-
ticas correntes desde os tempos do SPI que perduraram na administração 
da Funai (CORRÊA, 2000).

Nos quatro primeiros anos, além dos nove índios krenak que foram 
encarcerados no reformatório, passaram pela instituição, segundo o soma-
tório feito nos diferentes documentos encontrados, um total de 82 indíge-
nas, inclusive guardas indígenas de vários estados: 21 índios Karajá – GO; 
12 Terena – MS; 10 Maxakali – MG; 8 Kadiwéu – MS; 5 Kaiowá – MS e 
Xerente – GO; 3 Bororo – MT, Krahô – GO e Pataxó – BA; 2 Pankararu 
– PE, Guajajara – MA, Canela – MA e Fulni-ô – PE; e 1 Kaingang – RS, 
Urubu – MA, Campa – AC e Xavante – MT. A diversidade de motivos e 

24 A instituição destinada a corrigir índios “criminosos”, a colônia correcional prevista no 
regulamento do SPI, foi tema de diversos documentos e discussões.

25 Dentro desse procedimento, não estavam incluídos os índios assistidos pela Ajudância 
Minas-Bahia e os Grins. Nesses casos, a decisão não passava pela Funai e os índios eram 
remetidos ao reformatório por ordem direta do chefe da AJMB.
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de origens dos índios remetidos ao reformatório comprova a amplitude 
com que a ação era pensada. Mascarados sob a bandeira da renovação 
administrativa, os casos revelam algumas continuidades já presentes no 
SPI. Motivos como roubo de gado, homicídios e alcoolismo, que eram 
frequentes em postos do SPI,26 reaparecem na documentação do reforma-
tório. Citados várias vezes nos ofícios da Seção de Orientação e Assistência 
(SOA) do SPI na década de 1950, os índios do Maranhão e de Goiás eram 
tidos como “costumeiros andarilhos” e “bebedores”. Esses “vícios” con-
tinuavam a preocupar o novo órgão tutelar no fi nal da década de 1960 e 
eram “tratados” com envio para recuperação no reformatório. A recepção 
dos índios criminosos encontrados e detidos pelos Grins em suas áreas de 
ação também consistia em um dos objetivos da criação do reformatório. 
Tal estratégia pode ser verifi cada pelos 21 índios karajá para lá enviados.

Apesar da ausência de informações precisas sobre grande parte dos 
índios nos documentos do reformatório, algumas histórias puderam ser 
recuperadas. Uma delas é o caso dos índios pataxó, enviados para o re-
formatório por “atritos com a chefi a” do PI Caramuru/Paraguaçu.27 Na 
pesquisa, pôde-se esclarecer que os “atritos” de Samado Bispo dos Santos 
e Diógenes Ferreira dos Santos não se restringiram aos funcionários lo-
cais do posto, existindo referência a problemas com Jener Pereira Rocha, 
um dos rendeiros da área indígena. Após várias reclamações, o rendeiro 
fi nanciou a remoção dos dois índios e seu transporte até a sede da AJMB. 
No caso do índio pataxó Dedé Baena, que, em 1969, “leva[va] uma vida 
turbulenta, de maus hábitos”, a decisão foi por sua remoção. Segundo o 
chefe do posto, por suas desordens, corria o risco de ser assassinado. Dedé 
Baena, exímio nadador, morreu afogado no rio Doce, onde os confi nados 
iam tomar banho. Segundo Dias Filho, foi assassinato (1990, p. 90). Os 
homicídios e ameaças de vingança por homicídios eram solucionados, tal 
qual no período do SPI, com a remoção dos envolvidos para uma outra 
área de ação do órgão tutelar e, a partir de 1969, para o reformatório. A 
remoção por embriaguez era outro tipo de situação que não exigia maio-
res justifi cativas. O vício do alcoolismo, um problema em si, geralmente 
estava associado a desordens e atritos, o que também assegurava a trans-
ferência para o reformatório para tratamento e “para servir de exemplo 
para os demais”.

26 Para relatos sobre a situação dos postos do Estado do Mato Grosso do Sul, ver os traba-
lhos de Bezerra (1994) e Souza Lima (1995).

27 Essa é a denominação utilizada nos documentos da AJMB, indicando que os dois postos 
foram reunidos.



178 Andrey Cordeiro Ferreira

Junto com os índios retirados de aldeias e postos indígenas, o refor-
matório recebia aqueles que eram encarcerados nas cidades e em situações 
não consideradas pela própria Funai como “normais”. Foi o caso do índio 
fulni-ô José Celso Ribeiro da Silva, morador da cidade do Rio de Janeiro 
havia 12 anos. Aos 19 anos, foi preso por vadiagem e porte de maconha. 
Depois de detido na delegacia, foi enviado a um presídio do então Estado 
da Guanabara, de onde, em 1969, foi transferido, por iniciativa da Funai, 
para o reformatório. Segundo os relatórios, o índio se autodenominava 
Xukuru do Xingu.28

Além de serem mantidos sob estrita vigilância e avaliação, os índios 
eram monitorados pela administração da Funai para evitar que pequenos 
desvios de conduta se transformassem em crimes. A “indisposição para o 
trabalho” era tomada como um indicativo da pouca vontade do índio de se 
recuperar, mas também de manter-se na vadiagem. O não cumprimento das 
regras ou das ordens dadas pelos funcionários poderia indicar uma falta.

Desde o SPI e ainda na Funai, o controle das relações sexuais e das saí-
das dos ocupantes de uma dada área indígena sem autorização era prerro-
gativa importante da ação tutelar. As relações sexuais extraconjugais eram 
controladas, gerando repreensões e detenções, principalmente quando um 
dos envolvidos era um índio confi nado. Em 1973, o índio krenak José 
Alfredo de Oliveira, de 27 anos, almoxarife interino do posto, foi fl agra-
do mantendo relações sexuais com a índia pankararu Maria do Carmo, 
de 15 anos. Foi detido pelos funcionários do posto que, em telegrama de 
2 de abril, informaram que os índios “quer[iam] se casar”. No dia 19 do 
mesmo mês, estavam “devidamente” casados.29 As saídas sem autorização 
geravam problemas tanto para os confi nados quanto para os krenak. Foi 

28 Museu do Índio, microfi lme 306. Outras “trajetórias” atestam que o Reformatório 
Agrícola Indígena Krenak desempenhou um papel central na administração dos índios com 
problemas judiciais ou policiais. O índio canela José Rui foi um deles: apesar de considerado 
“já emancipado” pela Funai depois de ser detido pela polícia de Brasília-DF, foi enviado ao 
reformatório para se recuperar de sua vadiagem e embriaguez (Museu do Índio, microfi lme 
306). Sua transferência foi vista com bons olhos pelos policiais do PI-GM, pois sua condição 
de índio emancipado – conhecendo as regras do mundo “civilizado” – permitia sua “fácil 
recuperação moral e social” (Museu do Índio, microfi lme 306). O mesmo motivo levou a 
direção do reformatório a colocar o índio José Celso Ribeiro no desempenho de funções na 
instituição. O índio campa Oscar de Melo Sara também teve problemas no “meio urbano” 
e foi “benefi ciado” com o envio ao Reformatório Krenak. Seu caso era “especial”, já que o 
motivo exposto nos documentos da instituição indicam o internamento por vadiagem, não 
existindo nenhuma menção mais precisa à sua detenção. Segundo Itatuitim Ruas, sucessor do 
capitão Pinheiro, o envio de Oscar se deu após um desentendimento do índio com um ofi cial 
do exército, que solicitou sua transferência.

29 Museu do Índio, microfi lme 307.
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o caso do índio Augusto Paulino que, por deixar o posto sem autorização, 
fi cou preso na cela do reformatório. A saída dos índios em estágio de ree-
ducação era caracterizada como fuga, e, para a captura do fugitivo, eram 
mobilizados não só os funcionários policiais do reformatório, mas também 
índios confi nados, guardas rurais indígenas e policiais civis e militares.30

O cotidiano dos índios e suas poucas liberdades passavam pelo bom re-
lacionamento e/ou avaliação de seus gestores. No PI-GM, existia um forte 
esquema de policiamento interno (policiais, guardas indígenas e mesmo 
outros índios da área) e externo (polícia do Estado de Minas Gerais), que 
tornava as fugas impraticáveis. Todos os índios que tentaram fugir do re-
formatório foram recapturados. Por ordens de Pinheiro, mesmo os krenak 
que trabalhavam fora do PI-GM eram proibidos de sair da área quando 
retornavam para visitar parentes. Por isso, a aquisição de qualquer tipo de 
“ganho” como relaxamento da detenção, possibilidade de sair da área do 
reformatório – cumprindo alguma missão para a AJMB, como aquisição 
de mercadorias ou acompanhando índios detidos – ou mesmo mudança de 
status (de detido a funcionário do reformatório) passava pela adequação 
do índio internado ao perfi l que os funcionários e, principalmente, a chefi a 
da AJMB tinha como “ideal”.31

Entre as benesses que o bom relacionamento com os policiais militares 
propiciava, a possibilidade de se tornar guarda rural indígena era a mais am-
bicionada pelos índios detidos.32 Ser um Grin dava ao detento maior liber-
dade e melhores condições dentro do reformatório. Os Grins tinham status 
diferenciado e eram valorizados pelos policiais militares, seus professores. 
Também implicava receber salário e dispor de melhores condições de aco-
modação e alimentação, sair com mais frequência da área indígena e não 
estar sujeito aos rigores das punições. Mesmo os guardas indígenas enviados 

30 A autorização de saída obedecia aos desígnios dos funcionários da AJMB. Entre os docu-
mentos do reformatório, existem saídas autorizadas. Foi o caso de cinco índios “adestrados 
em arco e fl echa” autorizados pela AJMB a irem à sede do Clube dos Caçadores, em Belo 
Horizonte, para uma demonstração.

31 A inadequação implicava o movimento contrário, o que ocorreu com o já mencionado 
índio José Celso Ribeiro da Silva. Ao chegar ao reformatório, transferido do Estado do Rio 
de Janeiro, foi admitido como funcionário, podendo sair do posto a serviço e dormir no 
almoxarifado da instituição. Pela função que exercia, teve acesso à sua pasta do reformatório 
(contendo os relatórios e fi chas de avaliação) e, quando descoberto, foi destituído de suas 
funções, rebelou-se contra os policiais e tentou a fuga. Por essas “atitudes”, tornou-se 
exemplo para o chefe da AJMB do tipo de problema que tais liberdades de circulação dos 
índios poderiam gerar (MI, microfi lme 306).

32 Nos relatórios mensais enviados à chefi a da AJMB, apareciam os pedidos como “seu 
desejo é ser guarda rural indígena” ou “ansioso para ser colocado como guarda rural” (MI, 
microfi lme 306).
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para um período de reenquadramento tinham um tratamento diferenciado 
(eram vigiados, mas fi cavam isentos dos trabalhos braçais, sendo encarrega-
dos apenas da sua vigilância).

A transformação dos detentos em funcionários e, mais especifi camen-
te, em Grins não pode ser vista apenas como um movimento dos índios na 
busca por melhores condições. O estabelecimento de relações de amizade e 
aliança entre índios e funcionários era um modo de tornar o controle mais 
efetivo, com a colaboração dos índios na execução das tarefas de controle 
e vigilância.33 Os critérios de seleção dos futuros Grins provavelmente en-
volviam relações de amizade e confi ança estabelecidas entre índios e poli-
ciais militares, como se vê nos casos dos índios Lourenço Gares e Antonio 
Karajá.34 Detidos para cumprir o estágio de recuperação, alcançaram gra-
dativamente a confi ança dos funcionários, passando a mediar as relações 
dos índios detidos com os policiais. A cooperação, ao que tudo indica, 
ajudou-os a serem designados para a Guarda Indígena.35

A saída da Polícia Militar da administração tutelar

Segundo as expectativas da Funai, até 1972, o funcionamento do Refor-
matório Agrícola Indígena Krenak, por meio do convênio com a Polícia 
Militar de Minas Gerais, foi um êxito. Daí em diante, aparecem os primei-
ros sinais de desgaste da AJMB.36 Nos relatórios do reformatório também 

33 Esse parece ser o caso específi co da advertência – não foram presos no xadrez porque suas 
roças precisavam ser capinadas – que o mestiço krenak Bernardino Pereira de Oliveira e o 
índio krenak João Batista de Oliveira receberam por se ausentar do PI-GM sem autorização 
no dia 19 de outubro de 1971. A advertência ocorreu após Antonio Karajá ter chamado a 
atenção dos índios para a irregularidade da ação e a denúncia da saída dos dois ter sido feita 
ao chefe do posto (MI, microfi lme 306).

34 Lourenço Gares primeiro exerceu função não remunerada dentro do PI-GM como ades-
trador de cães (19/6/1970); em 17/3/1972, é incluído como Grin e passa a trabalhar no poli-
ciamento da área indígena. Antonio Karajá já não constava como índio detido no documento 
de 24/10/1969; depois, atua como Grin, já em 5/8/1972, sendo, por último, chefe de disci-
plina da casa do índio, confi nado em estágio de reeducação em 13/6/1973, já na Fazenda 
Guarani (MI, microfi lmes 306 e 307).

35 A adequação e a cooperação com as normas e o funcionamento do reformatório estão 
ligadas também a outro Grin “formado” na área, João Batista de Oliveira (Krenak), que, ini-
cialmente, era tido como elemento “insuportável pelas desobediências que vem cometendo” 
(MI, microfi lme 306), tendo sido detido duas vezes por embriaguez. Depois, parece conquis-
tar a confi ança dos funcionários e a função de Grin.

36 Segundo um relatório de viagem do superintendente da Funai de Minas Gerais, de 29 de 
fevereiro de 1972, um dos motivos para tal viagem era realizar uma reprimenda ao chefe da 
AJMB, capitão Pinheiro, a pedido do presidente do órgão tutelar, devido às negociações entre 
o governo da Bahia e a Funai sobre a transferência dos pataxó.
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começam a aparecer as primeiras menções a problemas na assistência aos 
índios, como falta de alimentos e roupas, assim como a suspensão das ati-
vidades normais do reformatório.37 Esses problemas estavam relacionados 
não só aos atritos entre as administrações central e regional da Funai, mas 
indicavam a pouca “necessidade” de se manter a área, já que se estudava a 
transferência dos índios para outro local. Desde 1970, com a vitória da Fu-
nai em sua ação de reintegração de posse da área do PI-GM, os posseiros 
haviam se mobilizado para permanecer na área, pleiteando a transferência 
dos índios. As gestões dos invasores incluíram telegramas ao presidente da 
República e a publicação de documentos que, segundo eles, atestavam a 
quase inexistência de índios na área do posto.38

As primeiras iniciativas do chefe da AJMB, já em 1970, visavam trans-
ferir os índios para um parque fl orestal situado no município de Coronel 
Fabriciano, próximo à capital do estado; por isso, as reformas do restante 
da área foram suspensas. Após dois anos de permanência no PI Guido 
Marlière, a Fazenda Guarani foi disponibilizada para receber os índios do 
PI-GM. A fazenda, antiga produtora de café, era dotada de infraestrutura 
considerável se comparada aos postos indígenas da Funai (65 prédios, luz 
elétrica etc.). Já era ocupada por 29 famílias de funcionários da Polícia 
Militar (381 pessoas) quando os 36 krenak e 19 índios confi nados lá che-
garam. Nessa nova área, segundo a Funai, seria aplicada e ampliada “a 
experiência adquirida no Krenak”, possibilitando não só recuperar, mas 
educar aqueles índios para a integração nacional e o trabalho.39

37 Como informam o relatório de 28 de janeiro de 1972, suspendendo os índios de trabalhos 
braçais por falta de comida (MI, microfi lme 306, planilha 009, fotograma 804), e o pedido 
de autorização de saída de 25 de novembro de 1971, para os índios venderem artesanato em 
Belo Horizonte (MI, microfi lme 306, planilha 009, fotograma 724).

38 Caso do memorial entregue ao presidente da República, ao ministro do Interior, ao 
comandante da 4a Região Militar e ao presidente da Funai (Os posseiros de Crenaque e a 
terra que cultivam: o fato, o direito e o apelo), onde o advogado dos posseiros argumentava, 
em 1970, que “das tribos de crenaques [sic] e pojichás, da região, restam apenas dois 
representantes, que são irmãos, já idosos”, apelando também ao aspecto produtivo dos 
posseiros e à lealdade ao governo militar.

39 Essa deveria ser transformada em “um centro de formação de monitores indígenas 
encarregados de ministrar cursos práticos de formação de mão-de-obra (sic) às tribos 
consideradas integradas, tais como capatazia, sapateiros, tratoristas, lavradores, carpinteiros, 
mecânicos, técnicos em laticínios, curtumes, motoristas etc.” (Boletim Informativo Funai, 
ano 1, nº 4, 1972, p. 23). É interessante notar que a necessidade de “formar” (capacitar) 
índios era e é, ainda hoje, um problema sério nas comunidades indígenas, em que pese a 
enorme mudança no que hoje se concebe como capacitação. Para um panorama atual desses 
problemas e de seus desdobramentos, ver o relatório do Seminário Bases para uma nova 
política indigenista, realizado no Museu Nacional em 1999, onde se encontram importantes 
depoimentos e contribuições analíticas sobre essa temática.
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A transferência foi realizada em 15 de dezembro de 1972, sem que os 
krenak soubessem de sua vitória judicial. Segundo relatos colhidos por 
Soares (1992, p. 136), teria sido realizada não só com o uso da força física 
– com os índios algemados –, mas com a justifi cativa de que o posto seria 
reformado para que os krenak pudessem retornar ao PI-GM. O retorno 
só se consumou após oito anos. Os relatórios e documentos encontrados 
sobre a Fazenda Guarani indicam que o posto continuou a funcionar com 
o suporte da PM/MG e dos Grins:

Esses indivíduos indígenas são para ali encaminhados em decorrência de 
uma praxe adotada pela Funai, como medida de correção a infrações 
da ordem nacional e tribal. São atualmente muito bem tratados, vivendo 
em alojamento (Hotel do Índio) de ótimo padrão. (...) Estes ‘confi nados’ 
consomem quase a totalidade da atenção do Posto e da Ajudância Minas-
-Bahia, parecendo constituir o principal objetivo do Posto.40

O desenvolvimento ou recuperação econômica e moral dos índios lá 
instalados ainda era o grande objetivo da atuação da Funai e as práticas 
de controle de ingestão de bebidas alcoólicas, relacionamentos (principal-
mente sexuais) e saídas do posto permaneciam como critérios importantes, 
regularmente apontados nos relatórios como motivos para a detenção dos 
índios. Somava-se a isso o desagrado entre os índios com a convivência 
forçada entre grupos indígenas diversos. Em 1973, a Fazenda Guarani 
recebeu 32 índios guarani e 12 tupiniquim do Espírito Santo. Em 1974, 
chegaram os pataxó do Estado da Bahia. Essas transferências foram trata-
das como tentativas de “solucionar” problemas fundiários de outras áreas 
da Ajudância Minas-Bahia,41 mas terminaram por criar novos problemas. 
Esses problemas aparecem nos ofícios dos funcionários da Funai e tam-
bém nos pedidos de transferência de alguns krenak para o PI Vanuíre, no 
Estado de São Paulo. Houve, ainda, casos de fuga para cidades próximas 
ao rio Doce.42

40 Relatório do grupo de trabalho enviado pela Funai à Fazenda Guarani logo após a saída do 
capitão Pinheiro da chefi a da AJMB, em 10 de abril de 1973.

41 Os problemas dos índios pataxó estavam relacionados à disputa pela área do Parque Na-
cional Monte Pascoal com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), litígio 
que se estende até os dias de hoje, tal como a situação dos índios Guarani e Tupiniquim em 
relação às terras disputadas com a Empresa Aracruz Celulose no Estado do Espírito Santo.

42 O interessante dessas fugas é que elas não se refl etiram em perseguições ou capturas, muito 
provavelmente por ser o retorno à área do PI-GM a única ameaça às decisões do órgão tute-
lar, o que deveria ser evitado pela AJMB. A ida para cidades como Colatina (ES) signifi cava 
que os índios teriam de se integrar e trabalhar (MATOS, 1996, p. 110).
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Apesar dos esforços para diferenciar a Fazenda Guarani do reformató-
rio existente na área do PI Guido Marlière, o posto continuou cumprindo 
os mesmos objetivos: ser “um centro de reeducação para índios desajusta-
dos”. O seu funcionamento ainda respondia a preceitos e práticas seme-
lhantes aos do passado. Nesses anos, foram feitas 35 detenções na Fazenda 
Guarani, sendo que 10 delas foram de não índios. A necessidade de realizar 
mudanças motivou a nomeação de um novo chefe para a Ajudância Minas-
-Bahia. Em substituição ao capitão Pinheiro, em maio de 1973, Itatuitim 
Ruas foi nomeado para a chefi a. Ruas era um índio juruna, antigo funcio-
nário do SPI. Possuía uma fi cha “épica” para os conhecedores (defensores) 
do indigenismo ofi cial: salvo da morte por Rondon, estudou com a mãe 
de Darcy Ribeiro e integrou o grupo de funcionários do SPI chefi ado pelo 
sertanista Francisco Meireles, que pacifi cou os índios xavante em 1953. Em 
entrevista concedida ao autor em 1999, declarou que sua nomeação para 
AJMB fazia parte de uma estratégia para torná-lo presidente da Funai. Jun-
to com a mudança de chefi a, foi também divulgado pela Funai na imprensa 
que os índios do reformatório retornariam às suas terras de origem.

Vários projetos foram planejados e implantados pela Funai ao longo 
da década de 1970 para resolver os “problemas” dos índios da região. 
O projeto da chácara ambulatório implantada nas proximidades da sede 
da 11ª Delegacia Regional (antiga AJMB), em Governador Valadares; a 
transformação da Fazenda Guarani em Centro de Treinamento de Líderes 
Comunitários Tribais, entre outros. Todos eles, de algum modo colocaram 
os índios para trabalhar como estratégia contra o alcoolismo, a vadiagem 
ou a revolta. Nenhum deles modifi cou a situação dos índios.

Conclusão

A experiência de aprisionar ou transferir índios foi dada como encerrada 
pela Funai no início da década de 1970. Dependendo da versão apresenta-
da, 1972, 1973 ou 1974. Entretanto, persistiu e pode ser comprovada pelas 
transferências de índios criminosos para a Fazenda Guarani até o fi nal da 
década de 1970. A criação da 11ª DR, em 1975, não trouxe grandes mudan-
ças para a situação dos índios. Os relatórios sobre os krenak e os maxakali 
retratam os mesmos problemas de desestruturação, atritos com moradores 
e desamparo assistencial que tinham motivado as várias “mudanças” pro-
movidas anteriormente pelo SPI e pela Funai. Essa maneira de administrar 
a área onde estavam localizados os krenak – centrada na vigilância e na co-
erção dos índios considerados criminosos – se modifi cou aos poucos, após 
a saída do capitão Pinheiro, deixando de ser a tônica da administração da 
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Funai. Essa mudança é percebida nos relatórios e nas avaliações das medi-
das a serem tomadas pelo órgão na região (CORRÊA, 2000).

Ao que parece, o crescente aumento da mobilização e das denúncias 
contra a Funai no fi nal da década de 1970 e no início dos anos 1980 
acabaram restringindo a utilização desse modo de lidar com os crimes 
cometidos por índios, já que a autonomia do órgão para punir essas “fal-
tas” parece ter se perdido. Segundo os documentos encontrados, até, pelo 
menos, 1981, a Funai enviou índios criminosos ao PI Fazenda Guarani. 
O posto não funcionava mais como uma unidade administrativa especial, 
mas suas funções correcionais permaneceram. As transferências atestam 
essa função e mostram que o PI Fazenda Guarani continuava a servir – nos 
moldes do período do SPI – como posto indígena onde o índios cumpriam 
as penalidades impostas pelo órgão tutelar. Segundo Matos (1996, p. 86), 
a Fazenda Guarani recebeu índios criminosos até 1986, quando os índios 
krenak cometeram um homicídio no PI Krenak (antigo PI-GM).

Neste texto, analisei o funcionamento do Reformatório Agrícola In-
dígena Krenak à luz da documentação produzida pelos funcionários do 
reformatório e por instâncias superiores da administração tutelar (chefi a 
da Ajudância Minas-Bahia e direção da Funai). Com isso, mostrei que as 
“peculiaridades” da administração da PM/MG e as ordens e normas de-
terminadas pelo capitão Pinheiro estavam longe de ser “novidade” na ad-
ministração dos índios. A “necessidade” de controlar (orientar) as relações 
dos índios, seus deslocamentos e atividades cotidianas não só se estendeu a 
outros postos indígenas da Funai no mesmo período, como também guiou 
o funcionamento do SPI e da Funai por muitos anos, permanecendo como 
baliza fundamental para muitas pessoas que trabalham com populações 
indígenas, em especial funcionários do órgão tutelar. A “excepcionalida-
de” ou mesmo a “violência” – singular ou excessiva – identifi cada com o 
Reformatório Agrícola Indígena Krenak e com a Guarda Rural Indígena 
desaparece no exame mais detido da administração ao longo do tempo. 
Mesmo as práticas vistas como mais autoritárias, como a detenção, os 
trabalhos forçados e as agressões (físicas e verbais) não foram privilégios 
do período ou da administração desenvolvida nos quatro anos de existên-
cia do reformatório ou de atuação da Grin. Tais práticas estão presentes 
nos documentos e nos relatos de outros períodos da ação tutelar, sendo 
importante pensar tais ações cotidianas como parte das continuidades e 
descontinuidades administrativas de base tutelar.
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A tutela e o Estado brasileiro: disciplinamento 
versus autonomia dos povos e comunidades 
tradicionais

Eliane Cantarino O’Dwyer

O objetivo de minha participação no seminário que deu origem a este livro 
era refl etir sobre a questão da tutela como uma forma de tecnologia dis-
ciplinar e um mecanismo de poder (FOUCAULT, 1988) que emergiu his-
toricamente tomando formas particulares que, no caso do Estado-nação 
brasileiro, tem se confi gurado no disciplinamento das práticas sociais e 
culturais de povos e comunidades tradicionais.

A tutela pode, assim, ser pensada como uma forma de operação do 
poder no controle e ordenamento do espaço e na distribuição de indivíduos 
e grupos e que se estabelece mediante um diagrama arquitetônico repre-
sentado pelo modelo do panóptico de Bentham, analisado por Foucault 
(DREYFUS; RABINOW, 1983). Desse modo, pela aplicação do modelo 
do panóptico, os grupos indígenas e as populações tradicionais são sujeitos 
a uma vigilância localizada e ordenada, sendo fi xados, regulados e subme-
tidos a um rigoroso controle administrativo. No caso dos postos indígenas 
da Funai, com chefes de posto e agentes de saúde implantados próximo 
às aldeias, podem funcionar como um modelo de panóptico mediante um 
mecanismo específi co de poder aplicável a um espaço territorial e de troca 
que abrange um grande número de instituições e problemas. No mesmo 
sentido, opera a criação das reservas ambientais que, assim como os postos 
indígenas, funcionam no regime tutelar como uma forma de organização 
hierárquica na disposição efi caz de centros e canais de poder, servindo 
para ordenação e individuação de grupos étnicos e sociais.

Tal mecanismo disciplinar, aplicado ao espaço das terras indígenas e 
populações tradicionais, permite a supervisão de seus habitantes, a hie-
rarquia das informações, a tomada de decisões do controle dos movimen-
tos, além de uma vigilância diária exercida sobre indivíduos e grupos. A 
defi nição legal desses espaços territoriais oferece modalidades complexas 
de exercício de poder. O panóptico é, de fato, uma fi gura de tecnologia 
política que se pode e deve desvincular de todo uso específi co, mas que 
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representa um esquema da tecnologia disciplinar moderna, sendo que as 
técnicas do panoptismo foram aplicadas em numerosos tipos de institui-
ções (FOUCAULT, 1988). As medidas disciplinares tiveram sempre maior 
sucesso naqueles setores da sociedade preocupados com a integração da 
população, a utilidade e o controle, como no caso dos povos indígenas e 
dos grupos categorizados como remanescentes de quilombos para fi ns de 
aplicação dos direitos constitucionais (CF 1988, art. 68 do ADCT).

A tecnologia disciplinar reúne não só a produção de indivíduos úteis 
e dóceis, mas também a produção de populações controladas e efi cientes. 
Naquele seminário, os expositores trazem uma importante contribuição 
para o conhecimento do exercício da tutela em situações etnográfi cas es-
pecífi cas que permitem descrever práticas sociais e culturais que resistem 
a esse tipo de poder.

Então, a partir dessas defi nições introdutórias, gostaria de abordar 
a questão da tutela mediante duas situações sociais que, segundo minha 
experiência etnográfi ca, podem oferecer uma descrição das práticas cul-
turais e formas organizacionais nos contextos de poder e dominação nos 
quais também se inscreve a pesquisa antropológica. Desse modo, em vez 
de separar tais contextos do conhecimento etnológico, o pesquisador, ao 
incluí-los como parte da sua experiência de campo, pode produzir uma 
“compreensão do signifi cado das práticas culturais para os atores envolvi-
dos” (RABINOW, 1995, p. 181).

O método do trabalho de campo praticado pela disciplina antropologia 
em contextos coloniais de dominação tem sido comparado, pela sua descri-
ção retórica e autoridade etnográfi ca, ao papel do inquisidor, ambos produ-
zindo seus documentos a partir de condições de pesquisa que possibilitam 
uma analogia com o modelo do panóptico de Foucault (ROSALDO, 1991). 

No caso dos relatórios, informes e laudos antropológicos, segundo 
nossa experiência etnográfi ca nesse campo de aplicação dos direitos cons-
titucionais, ao contrário de eludir as condições que possibilitam a realiza-
ção desse gênero de saber antropológico, é preciso descrever os processos 
panópticos e as técnicas disciplinares que o poder estatal e as relações de 
dominação sobrepõem aos grupos que reivindicam seus direitos à autono-
mia dos seus modos de fazer, criar e viver.

Os quilombos do Baixo Amazonas: a etnicidade como instrumento de 
luta pela terra

Na região do Baixo Amazonas, que inclui, entre outros, os municípios de 
Santarém, Óbidos, Alenquer e Oriximiná, no Estado do Pará, encontra-se 
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uma população ribeirinha que, no presente etnográfi co, estabelece entre 
seus habitantes uma relação associativa para a ação política comum com 
base na procedência histórica dos quilombos, visando à aplicação do ar-
tigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 
Constituição Federal de 1988. A identidade “remanescente de quilombo”, 
de referência jurídica, emerge como resposta atual diante de situações de 
confl ito e confronto com grupos sociais, econômicos e agências governa-
mentais que passam a implementar novas formas de controle político e 
administrativo sobre o território que ocupam e com os quais estão em 
franca oposição.

É nesse contexto de mudança originada pela intervenção de forças ex-
ternas e de confi guração de um novo campo de relações de poder e resis-
tência que a origem comum presumida dos quilombos adquire signifi cação 
atualizada para populações negras ribeirinhas dos rios Trombetas e Ama-
zonas-Tapajós (municípios de Oriximiná e Santarém, respectivamente, 
ambos no Estado do Pará), que reivindicam o reconhecimento de direitos 
territoriais sobre as áreas que ocupam como meio de proteção e redução 
das pressões econômicas e políticas e forma de garantir a reprodução de 
práticas sociais e culturais – tal como igualmente estabelecido pelos arti-
gos 215 e 216 da Constituição Federal –, o que pôde ser apreendido a par-
tir da experiência de trabalho de campo etnográfi co1. Assim, o signifi cado 
situacional de “quilombo” adquire valor estratégico quando relacionado 
às formas de cidadania diferenciada que propõem compensar “prejuízos” 
históricos considerados “moralmente arbitrários”, como as desigualdades 
raciais (KYMLICKA, 1995, p. 177).

Qual o signifi cado de ser “remanescente de quilombo” mais de um 
século depois? Ao contrário do que o termo “remanescente” possa sugerir 
com referência às sobras e aos restos de um passado sempre ressuscitado, 
essa forma de identifi cação é utilizada por eles no presente para a ação 
coletiva em defesa do território que ocupam e na garantia da reprodução 
de seu modo de vida característico.

A adscrição desses grupos como “remanescentes de quilombos”, por 
paradoxal que possa parecer pela sua referência ao passado, é resultado de 
um evento sem precedentes e de seus efeitos para essas populações ribeiri-
nhas do Trombetas e seu afl uente – o surgimento, em meados da década de 

1. A experiência de trabalho de campo etnográfi co tem sido realizada, desde 1992, no muni-
cípio de Oriximiná, Estado do Pará, região onde funciona o campus avançado da Universi-
dade Federal Fluminense na Amazônia e nos anos de 2002-2003 na área que compreende a 
região de Santarém, baixo Amazonas (O´DWYER, 2005: 207-264).
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1970, de um empreendimento mineral no meio da fl oresta para exploração 
de bauxita.

As populações ribeirinhas remanescentes de quilombos localizadas a 
montante da cidade industrial de Porto Trombetas sempre viveram dos 
roçados e também da pesca, da caça e da coleta sazonal da castanha. 
Com a decretação da Reserva Biológica do Trombetas, em 21 de setembro 
de 1979, com uma área de 385 mil hectares (Decreto 84.018/1979), e da 
Floresta Nacional Saracá-Taquera, 10 anos depois, em 27 de dezembro 
de 1989, com 426.600 hectares (Decreto 98.707/1989), foi subtraída das 
comunidades remanescentes de quilombos do Trombetas a principal par-
cela do território, porção mais rica em lagos piscosos, com fauna e fl ora 
abundante. As comunidades antes situadas no perímetro da reserva bioló-
gica foram expulsas, inclusive com o uso de violência, sendo que, no caso 
das comunidades que permanecem ocupando a área da Floresta Nacional, 
onde sempre viveram, passaram a ser submetidas a severos mecanismos de 
controle e vigilância pelos órgãos governamentais encarregados da ques-
tão ambiental.

Nas condições de trabalho de campo etnográfi co, foram ouvidos, em 
todas as “comunidades remanescentes de quilombos” do Trombetas, tes-
temunhos a propósito dos episódios, em que os habitantes se consideram 
humilhados, tratados preconceituosamente pelo estigma da raça e exter-
nam seus pontos de vista sobre a condenação a que se veem vitimados por 
um poder que age sobre eles de modo coercitivo e, segundo os relatos, 
extralegal.

“Se fi zessem uma lei, ainda, era bom, mas fazem uma injustiça” – afi r-
ma um descendente de bisavô “mocambeiro”, que reage assim às sanções 
que pesam sobre os membros das comunidades remanescentes de quilom-
bos que procedem às atividades produtivas de caça, pesca e coleta nas re-
servas naturais do Trombetas, de onde extraem os alimentos necessários, 
como faziam seus antepassados, para satisfazer as necessidades econômi-
cas de sustento das suas unidades domésticas e grupos de parentesco.

Consequentemente, nas comunidades remanescentes de quilombos do 
Trombetas, passaram a ser realizadas “às escondidas”, como dizem, as ati-
vidades econômicas de sustento – principalmente a pesca, fonte essencial 
de alimentos –, submetendo-se, contudo, aos rigores das sanções quando 
são surpreendidos pela fi scalização dos agentes do Ibama. As penas infl igi-
das consistem, invariavelmente, na perda de todos os apetrechos de pesca, 
inclusive da canoa, imprescindível para a vida no rio, e da espingarda que 
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costumeiramente carregam nessas circunstâncias, sendo-lhes confi scado, 
ainda, o suprimento de alimentos que tenham sido obtidos.

Os episódios de confl ito entre membros das comunidades remanescen-
tes de quilombos e o corpo especializado do Ibama, que faz uso, inclusive, 
da força policial do estado, segundo os depoimentos, circulam por meio 
de uma extensa rede de comunicação social, que abrange as “comunidades 
negras” do Trombetas e do Erepecuru-Cuminá. Obedecem, essas situa-
ções de confl ito, a determinado padrão de ocorrência em que o preconceito 
racial e a estigmatização dos negros emergem no intercurso da própria 
ação coatora contra eles. Os eventos assumem, então, um aspecto dramá-
tico e são contados com o testemunho de comunidades inteiras reunidas, 
homens, mulheres e crianças, como ocorreu por ocasião de meu trabalho 
de campo etnográfi co.

Nos relatos sobre incidentes, os informantes costumam reproduzir em 
frases curtas as palavras que lhes são dirigidas pelos agentes coatores, sen-
do recorrente o uso de epítetos contra eles: “preto”, “bando de preto besta”, 
“macacos”, entre outros estereótipos que expressam sentimentos de discri-
minação e marcam a violência moral dos estigmas que lhes são imputados. 
As ações de vigilância e controle sobre as comunidades negras do Trombe-
tas encontram-se, assim, investidas pela prática secular do racismo. 

A identidade étnica de “remanescente de quilombo” emerge, desse 
modo, em um contexto de luta em que resistem às medidas administrativas 
e às ações econômicas por meio de uma mobilização política pelo reconhe-
cimento do direito a suas terras. Nesse sentido, é uma categoria política 
não necessariamente presente no intercâmbio social diário. Para efeitos 
de interação com outros grupos sociais, inclusive populações de traba-
lhadores rurais ribeirinhos e posseiros de glebas localizadas nas estradas 
vicinais da cidade de Oriximiná, o critério mais relevante é o racial, de-
terminado pela cor da pele. É no domínio político que a etnicidade desses 
grupos se manifesta e adquire, em função de destinos históricos comuns, 
toda sua signifi cação. 

A indústria de extração mineral e as ações de vigilância e controle 
do Ibama são experiências vividas pelas populações negras do Trombetas 
como um cerco progressivo sobre suas terras e reservas naturais de alimen-
tos disponíveis no rio, lagos e fl oresta. As populações remanescentes de 
quilombos do Trombetas se ressentem desse tipo de controle a que estão 
sujeitas pelo Ibama, sendo mapeado todo movimento deles no rio. Dizem 
que não podem visitar um “parente” que seja nas comunidades localizadas 
do lado direito do rio sem serem obrigados a atravessar para a margem 
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oposta, apresentando-se nos postos de fi scalização. Do contrário, os agen-
tes podem ir ao encalço do barco em lancha “voadeira”, com a suspeita de 
que passaram “escondidos” pelos igarapés e furos entre os lagos e o rio. 
Aliás, essa tem se constituído na prática mais frequente de resistência às 
ações de fi scalização e impedimentos às atividades costumeiras de caça, 
pesca e coleta feitas por esses grupos remanescentes de quilombos. A pa-
rada nos postos de vigilância e o registro de trânsito da embarcação são 
salvo-condutos para evitar as ações de fi scalização, com uso de pressão, 
intimidação e violência baseadas em um aparato jurídico que lhes garante 
validade legal.

A experiência social do controle e vigilância exercidos sobre esses gru-
pos do Trombetas tem sido por eles vivenciada como perda de liberdade, 
diante da regulação que restringe suas atividades diárias, e como persegui-
ção, na medida em que se sentem observados e sujeitos a controle admi-
nistrativo. De acordo com um testemunho ouvido durante o trabalho de 
campo, “Aqui dentro do nosso rio nós vivíamos uma vida muito tranquila. 
Hoje em dia, depois desse Ibama, estamos aperreados. Está existindo em 
cima de nós uma perseguição desconforme”. Desse modo, o órgão encarre-
gado da preservação do meio ambiente é, em suas ações, identifi cado pelas 
populações remanescentes de quilombos do Trombetas como um poder 
externo que os subjuga e o qual receiam.

O paradigma da preservação ambiental, ao estabelecer o comporta-
mento padrão que deve ser seguido, torna as condutas que dele se afastam 
como sujeitas à normatização. As medidas disciplinares para o controle 
da população encontram na legislação ambiental sua justifi cativa legal. 
Os negros do Trombetas, nesse contexto, são vistos pelas autoridades ad-
ministrativas e pelo corpo técnico dos organismos governamentais como 
indivíduos que precisam ser disciplinados visando à alteração dos seus há-
bitos, sendo suas práticas culturais identifi cadas como transgressões.

Os postos de vigilância do Ibama, a permanente fi scalização que man-
têm sobre os grupos remanescentes de quilombos do Trombetas, subme-
tidos a um controle administrativo rigoroso, e a repressão a suas práticas 
culturais são exemplos de uma forma de operação do poder no espaço 
que podem encontrar uma explicação pertinente no modelo do panópti-
co de Bentham, analisado por Foucault (DREYFUS; RABINOW, 1983). 
Como um diagrama arquitetônico, representado, no caso, pelos postos de 
vigilância do Ibama, que asseguram visibilidade permanente e fi scalização 
contínua, o panóptico é um meio de controle do espaço e de ordenamen-
to e distribuição de indivíduos e grupos, constituindo, como um de seus 
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exemplos, o modelo da cidade em quarentena. Mas ele é, sobretudo, um 
“meio para a operação do poder no espaço”, tornando os indivíduos ob-
serváveis e sujeitos a essa forma de tecnologia disciplinar que, por vezes, 
investe sobre certas instituições (idem).

É nesse contexto de relações de poder, em que a reprodução das suas 
práticas culturais encontra-se ameaçada, que a metáfora do quilombo ad-
quire signifi cação e valor estratégico para os grupos étnicos do Trombetas, 
que se defi nem como remanescentes de quilombos e fazem dessa referência 
ao passado uma luta pelo reconhecimento do seu direito à propriedade das 
terras que ocupam e uma alternativa para (re)estabelecer a autonomia dos 
seus modos de fazer, criar e viver.

Laudo antropológico e experiência etnográfica: o povo indígena 
awá-guajá2

Os ventos da mudança soprados de fora das sociedades indígenas varre-
ram a pré-Amazônia maranhense nas últimas três décadas, mediante a 
construção de rodovias e da ferrovia interestadual Estrada de Ferro Cara-
jás pela Companhia Vale do Rio Doce, o que resultou em um fl uxo intenso 
de colonos, fazendeiros, garimpeiros e madeireiros em constante pressão 
sobre as terras indígenas. No avanço dessa frente de expansão, surgiram 
ocorrências e relatos sobre epidemias, episódios de mortes e massacres de 
grupos awá, com o aparecimento de crianças indígenas em povoados cam-
poneses pela morte dos pais e famílias inteiras atacadas dentro de fazendas 
ou por caçadores na região. Tais ocorrências tiveram efeitos trágicos sobre 
o grupo indígena awá-guajá e seus modos tradicionais de existência, iso-
lados nas fl orestas e nascentes dos rios Pindaré, Caru, Gurupi e Turiaçu. 

Empurrados de seus territórios de caça e coleta, cercados por povoa-
dos e fazendas, muitas vezes impossibilitados de retornar para as regiões 

2 No âmbito do projeto “Políticas para a diversidade e os novos sujeitos de direitos: estudos 
antropológicos das práticas, gêneros textuais e organizações de governo”, desenvolvido me-
diante convênio Finep-Ministério da Ciência e Tecnologia, realizamos visita breve à AI Awá 
entre os dias 23 e 27 de novembro de 2007. Essa viagem a campo foi precedida por outras 
situações anteriores de pesquisa etnográfi ca, como no caso da perícia antropológica realizada 
entre os anos de 2000 e 2003 (Processo judicial nº 95.353-8 da 5ª Vara da Justiça Federal do 
Maranhão), e, posteriormente, integrando a equipe do projeto “Etnoarqueologia dos Awá-
-Guajá”, quando foram efetuadas visitas breves e repetidas, seguindo a tradição norte-ame-
ricana da etnologia nas reservas, em novembro de 2005 e novembro de 2006, ano no qual 
se encerrou nossa participação no referido projeto e iniciamos nossas atividades de pesquisa 
no projeto supracitado, com apoio do Fundo de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico do 
Ministério da Ciência e Tecnologia.
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afastadas das serras que conheciam ou até sem capão de mato onde se es-
conder, os awá-guajá tiveram que lutar pela sobrevivência individual e em 
grupo. Ora perseguidos, fogem sós, desgarrados que foram dos familiares 
e sem destino anos a fi o, submetendo-se a todos os riscos de uma sociedade 
em que desconhecem a língua, as regras e as leis. Ora sobreviventes, sem 
alternativa, assistem à morte gradativa dos parentes, pai, mãe, irmãos, 
esposo, esposa, fi lhos, e os que restam se expõem às vistas dos “brancos”, 
sempre por eles temidos, em um ato de desespero que se mostrou, por 
vezes, efi caz pelos avisos sobre o aparecimento de indígenas, ao produzir 
comoção social e implementar programas de assistência e o reconhecimen-
to ofi cial sobre a garantia de uma vida coletiva.

O território identifi cado como Área Indígena Awá era parte da antiga 
Reserva Florestal do Gurupi, criada em 1961. Os índios autodenomina-
dos awá e reconhecidos pela literatura de viajantes, relatórios de governos 
provinciais e outros grupos tribais pelo nome guajá habitavam essa área 
delimitada pela reserva fl orestal, de aproximadamente 16.740 km², junto 
com os tembé, guajajara e urubu-kaapor. 

Desse modo, os limites administrativos que atualmente dividem os di-
versos grupos awá contatados em quatro postos indígenas – Pin Awá, na 
Àrea Indígena Caru; Pin Tiracambu, na Terra Indígena Caru; Pin Guajá, 
na Terra Indígena Alto Turiaçu; e Pin Juruti, na Terra Indígena Awá – 
devem ser considerados como resultado de um processo de territorializa-
ção, marcado por confl itos sociais no uso dos recursos ambientais na área 
da antiga Reserva Florestal do Gurupi, caracterizados, igualmente, pelas 
ações de extermínio do grupo indígena awá-guajá.

Na situação de trabalho de campo, ao perguntarmos sobre os nomes 
das famílias residentes no posto indígena, os awá entrevistados respon-
diam designando o nome dos territórios de caça/coleta por eles utilizados 
– os harakwas. A identifi cação dos nomes de família como nomes de habi-
tat e o estoque de topônimos que indicam as cabeceiras de rios e igarapés 
usados como áreas e rotas de caça/coleta contrastam com a ausência de 
uma gramática nativa do parentesco, com a construção de códices genea-
lógicos. Só os mais velhos conseguem remontar, no máximo, a duas gera-
ções anteriores e a reticência que observamos em falar os nomes dos seus 
antepassados pode estar relacionada à experiência extrema de separações 
e mortes provocadas pela situação de contato e expulsão do seu território. 

As atividades de caça realizadas no harakwa obedecem ao ciclo próprio 
de reprodução dos animais, como macacos, pacas, antas, veados, porcões 
(tiahu) etc. Quando abatem uma fêmea com fi lhotes, recolhem-nos e entre-
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gam a uma das mulheres do grupo, que passa a cuidar deles. O tipo de laço 
criado na domesticação dos animais tem se manifestado como afetiva-
mente forte: quando crescem e entram na fase reprodutiva, os animais são 
levados para as áreas distantes dos locais de caça e coleta para evitar que 
matem e se alimentem dessa criação. Pela combinação das esferas de caça 
e domesticação de animais silvestres, os awá integram-se como elemento 
humano nesse ecossistema da pré-Amazônia maranhense.

As separações forçadas, a perda de antigos harakwas e as pressões 
constantes ao longo das fronteiras do território awá, com a imobilização 
de antigos fl uxos e a impossibilidade, para os grupos contatados, de atra-
vessar as cabeceiras de rios e cadeias montanhosas, como faziam anterior-
mente, tiveram consequências dramáticas que se revelam por meio das ex-
periências e trajetórias de vida de homens e mulheres desse povo indígena.

A forma essencialmente dramática dos relatos ouvidos no trabalho de 
campo pericial sobre separações e mortes no passado e no presente de suas 
vidas representa sequências de eventos que acarretam mudanças, ao longo 
do tempo, nas formas de organização do espaço antes ocupado e nas inte-
rações baseadas em laços de consanguinidade e alianças pelo casamento.

Pelos relatos, pode-se observar o encadeamento de várias “separações” 
e “ataques” vividos como um só evento, que faz a passagem do tempo da 
“mata”, como disse Merakedja em seu relato, quando “não eram ainda 
conhecidos por Karaí”, para o tempo posterior ao contato, da vida atual 
nos aldeamentos dos postos indígenas. A dimensão trágica desses aconte-
cimentos vividos pode ser expressa na entrevista de Tamaikamã, um índio 
já idoso que encabeça o “patrigrupo” do Pin Guajá, no Alto Turiaçu, a 
respeito da separação de Merakedja da AI Caru e da saudade – txiakuritã 
– que sente ainda hoje.

Atualmente, o harakwa – território de caça e coleta – do Água Preta, 
com suas margens invadidas pelos karaí, como são chamados os homens 
brancos em tupi, não pode mais ser utilizado pelos awá do Pin Juriti, só 
sendo possível “perambular”, atualmente, na direção do igarapé Mutum, 
ao sul da AI Awá no limite com a AI Caru, onde vivem os guajajara e es-
tão situados dois postos indígenas da frente de atração dos awá-guajá, Pin 
Awá e Tiracambu. O chefe do posto indígena Juriti acredita que é nessa 
direção que devem se encontrar, ainda, alguns poucos grupos awá isolados 
na mata, casualmente vistos há cerca de dois anos por Wyroho. Segundo 
seu relato, eles o confundiram com um karaí, pelo calção que trajava, e 
só o largaram quando se comunicou com eles na mesma língua e saíram 
juntos em direção a um acampamento onde ouvira vozes; ele conseguiu 
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fugir em disparada pela mata de volta ao posto indígena. De acordo com 
suas palavras, esses awá da mata falavam com um sotaque muito rápido 
e, quando o seguraram, com força, pelo braço, disseram para segui-los 
porque o acharam muito triste. A expressão desse sentimento, atribuído à 
observação sobre ele feita por outro awá, ainda “índio brabo”, conforme 
a classifi cação dos servidores do posto indígena assumida por ele próprio, 
pode representar a autoatribuição de um sentimento de perda e dor na 
nova vida a que foram obrigados a se habituar nas condições de confi na-
mento nos postos indígenas.

Os awá do Pin Juriti foram, em parte, transformados em agricultores 
pelo disciplinamento de uma prática segundo as diretrizes do posto indí-
gena, que contrata alguns lavradores da região para desenvolver o cultivo e 
conta com a participação praticamente integral dos homens jovens adultos 
awá, que são, assim, subtraídos das atividades de caça e coleta realizadas 
nesse mesmo período do verão, quando se derruba as capoeiras e/ou a 
mata para o plantio do roçado. Só os mais velhos, as mulheres, as crianças 
e alguns que não puderam ser disciplinados mantêm-se afastados das ativi-
dades agrícolas, confi nados, contudo, a pequenas caçadas perto do posto, 
sem contar com os jovens adultos, imprescindíveis para os deslocamentos 
maiores em direção aos harakwas dos igarapés Mutum e Água Preta (este 
último recentemente invadido), usados tradicionalmente pelo grupo, in-
clusive, para as atividades de coleta de palmeira para cobertura dos haipa 
(habitação), de coco babaçu, usado como comestível, e de folhas de tucum, 
esta uma atividade exclusivamente feminina, visando à confecção do ves-
tuário e de redes.

O mapa da invasão madeireira elaborado pela equipe do projeto “Et-
noarqueologia dos Awá”, que fazia trabalho de campo no Pin Juriti em 
agosto e setembro de 2006 e acompanhou a operação da Polícia Federal, 
foi impresso por nós e mostrado, na situação de trabalho de campo, aos 
awá. As imagens da invasão impressionaram a todos e foram objeto de 
comentários gravados como um libelo para reivindicar a desintrusão do 
território de ocupação tradicional awá. Com roupas de camponês, calça, 
botas, camisa, chapéu e facão na cintura, oferecidos pelo posto indígena, 
Pirahimahá, na beira do roçado de onde saíra para tomar água, sujo de 
fuligem, disse-nos que, na véspera, ouvira o barulho de motosserra na 
direção do Água Preta e três paus (árvores) caindo. E, dirigindo-se a mim: 
“cheio de caboclo aí na mata, dra. Eliane. Quero matar um de fl echa, 
de fl echa matar, esperar muito a Polícia Federal”. Os servidores do posto 
aconselharam-no a aguardar a ação das autoridades competentes e me 
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explicaram que a operação de fi scalização, naquela época do ano, não 
evitava a broca e derrubada da mata, que se inicia em junho, mas podia 
impedir o plantio e obrigar a retirada dos invasores, que se encontravam 
a 7,5 km da aldeia. 

Nesse contexto, Pirahimahá igualmente se queixou ao chefe de posto, 
na minha presença, de fortes dores nas pernas e nas costas, pelas quais eu 
soube que ele precisou ser atendido por um médico em Santa Inês. Disse 
ele, ainda, que Wyroho não conseguira trabalhar no roçado por queixar-
-se, igualmente, de dores, prestando, assim, conta dessa ausência ao chefe 
de posto, curiosamente em um domingo, dia de folga semanal que essa 
nova mão de obra indígena sujeita aos trabalhos agrícolas não consegue 
reconhecer ainda. Os índios queixam-se muito do enfermeiro do posto 
porque solicitam remédio para dor e não são atendidos, sendo-lhes dito 
que procurem os remédios do mato de que sempre fi zeram uso. 

O disciplinamento físico forçado as práticas corporais relacionadas ao 
trabalho de derrubada e queima das matas para o plantio dos roçados 
implicam em um tipo de sofrimento físico para o qual os índios não têm 
remédios ou cura. Tais tarefas exigem uma nova adequação dos corpos, 
diferente daquela às quais recorrem para caçar, se esgueirar pela mata e 
coletar produtos vegetais. Para essas outras “dores”, o remédio considera-
do mais adequado é o do branco. Os remédios do mato não teriam efi cácia 
para a cura de dores que decorrem da situação do contato e que eram des-
conhecidas no passado.

Sobre a ameaça atual de redução drástica do território dessa reserva in-
dígena, pode-se considerar que o fechamento da fronteira norte-sul da área 
Awá, que impede a reprodução dos fl uxos territoriais e as interconexões en-
tre os diferentes segmentos desse grupo indígena ao longo de uma fronteira 
étnica e territorial, pode repercutir no fracasso de manter sua identidade e 
na alternativa sempre aberta de assimilação, ao norte pelos urubu-kaapor e 
ao sul pelos guajajara. Tal fracasso em garantir a adequada proteção para 
o povo awá prover sua subsistência por meio de seus tradicionais meios de 
caça e coleta pode, igualmente, representar uma transformação radical da 
cultura awá e da relevância organizacional que ela assume para um dos últi-
mos povos coletores-caçadores das terras baixas da América do Sul.

Desse modo, a demarcação da Área Indígena Awá, segundo os limites 
da portaria ministerial nº 373, de 27/7/1992, e a garantia de uma fronteira 
étnica e geográfi ca relativamente estável, com a retirada dos invasores e a 
vigilância constante da área, pode resultar em um movimento desses grupos 
através da fronteira norte-sul que leve à reconstituição de antigas trocas, 
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inclusive matrimoniais, entre aqueles que se encontram nos quatro postos 
indígenas – Juriti, Awá, Tiracambu e Guajá – e destes com os ainda possi-
velmente isolados nos contrafortes das serras da Desordem e Tiracambu. 

Segundo recomendação do antropólogo Ballé (1994) sobre povos caça-
dores-coletores como os awá: 

Este estilo de vida não poderia continuar sem a continuação das áreas de 
cocais, como os babaçuais, isto é, sem a proteção das mesmas. Tal políti-
ca seria altamente coerente com os esforços contra a extinção de espécies 
vegetais também, pois várias espécies que ocorrem nas capoeiras velhas 
são exclusivas a este tipo de fl oresta, e são raras.

Além disso, o rematamento de algumas dessas áreas em que ocorre 
intrusão na Reserva Indígena Awá pode assegurar a preservação de várias 
espécies animais, como os macacos, utilizados como caça e animal do-
mesticado, morando com as famílias em seus haipa (habitação). Assim, “a 
preservação das reservas indígenas (igualmente) provêm um refúgio para 
as espécies” (CORMIER, 2003, p. 38), tanto vegetais, como animais, e 
a reprodução de um padrão de nomadismo que implica no próprio uso e 
destinação sustentável dos recursos ambientais considerados necessários 
ao seu bem-estar e à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições – como conceitua a Constituição Federal do Brasil 
sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

Na defi nição do genocídio doméstico, têm sido considerados os atos 
cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupos ét-
nicos, raciais ou religiosos, incluindo formas de genocídio cultural. Nos 
tipos de genocídio doméstico, encontra-se aquele praticado contra povos 
indígenas. Essa é uma forma contemporânea dos massacres do período 
colonial, atualmente perpetrada contra pequenos grupos de caçadores e 
coletores ameaçados de extinção, vítimas de uma economia de desenvolvi-
mento predatório (KUPER, 1982, p. 216), como no caso do povo indígena 
awá-guajá, que habita a antiga área da Reserva Florestal do Gurupi, na 
pré-Amazônia maranhense. 

A demarcação da Área Indígena Awá, segundo limites da Portaria Mi-
nisterial 373/1992 e do laudo antropológico, conforme sentença proferida 
por juiz federal em 30/6/2009, pode resultar na garantia de uma fronteira 
étnica e territorial estável. 

Todavia, o Estado brasileiro, por intermédio do Incra e de outras ins-
tâncias de poder jurídico-administrativo, não viabiliza a retirada dos in-
vasores da Área Indígena Awá e, desse modo, não assume o papel de “ad-
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ministrador fi duciário” que, no sistema internacional das Nações Unidas, 
obriga-o a gerir o território da tutela de forma a fazê-lo alcançar a auto-
nomia e/ou independência, como no contexto colonialista em que as áreas 
devem ser administradas como unidades autônomas em relação às quais “o 
administrador não será nunca autorizado a anexar os territórios tutelados” 
(HOWEL, 1986, p. 1.269). 

Assim, ao se mostrar incapaz de evitar a invasão programada e incen-
tivada por políticos, inclusive ligados à administração municipal, o Esta-
do, diante da perda de parte expressiva do território indígena Awá, adota 
como prática administrativa a ideia etnocêntrica de fazer os índios “pro-
gredirem”, tornando-os, forçosamente, agricultores pelo disciplinamento 
das práticas culturais. 

Considerações finais

Os grupos que reivindicam o reconhecimento de direitos territoriais, como 
povos indígenas e remanescentes de quilombos, ao Estado brasileiro, 
orientam socialmente suas ações referenciadas a signifi cados compartilha-
dos, os quais, contudo, não são necessariamente gerados por uma “lógica 
cultural própria”,3 mas dependem de processos de ajustamento às formas 
de ação possíveis segundo espaços político-legais, com suas regras cons-
titutivas, presentes em contextos locais nos quais estão inseridas forças 
econômicas e poderes hegemônicos. 

É atribuída ao poder tutelar a confi guração atual da maior parte das si-
tuações de terras indígenas e de quilombo, acima exemplifi cada. Tal tutela 
não se faz presente apenas pelo exercício do poder de Estado, mesmo que 
os processos sociais que a instituíram possam ser relacionados ao “traba-
lho de gestão colonial”, como no caso brasileiro, a partir dos “africanos 
transplantados, além de contingentes populacionais que aqui surgiram” 
(SOUZA LIMA, 2002, p. 158).

O “escravismo”, relacionado a uma “tradição de conhecimento para 
gestão colonial” (idem), encontra-se igualmente incorporado às formas de 
imobilização da força de trabalho familiar, que caracterizam a formação 
social do campesinato e das situações de quilombo. Esse tipo de exercí-
cio do poder tutelar relacionado à gestão de grupos domésticos e formas 
de coerção extraeconômica que se desenvolvem em “propriedades rurais”, 
mas também em “situações urbanas”4 a partir do controle dos padrões de 

3 Vide crítica de Asad (1993).

4 Sobre as formas de poder tutelar, encontra-se subentendida, em meus argumentos, a análise 
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interação em espaços domésticos, é igualmente indissociável dos poderes 
de Estado e demais relações sociais baseadas nesse modo de dominação 
que se faz, ainda, presente em suas contextualizações variadas, conforme 
exemplifi cado.

Por fi m, as relações de dominação e o uso de mecanismos tutelares, 
exercidos inclusive pelo Estado brasileiro, que são constitutivos das situ-
ações sociais antes relatadas (Área Indígena Awá e quilombos do Trom-
betas e Baixo Amazonas), engendram ações sociais estruturadas, segundo 
disposições constitucionais, pelos grupos que constroem o projeto político 
de reconhecimento, propriedade e posse plena dos territórios que ocupam 
como meio de luta pela autonomia dos modos de fazer, criar e viver contra 
outros modelos de organização do espaço e exercício do poder.

Assim, a luta pelo reconhecimento de direitos territoriais a partir do 
princípio da efetividade dessas ações pode representar uma mudança e 
subversão das “regras do jogo” até então prevalentes e defi nir outras for-
mas de fazer história. 
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Patrimônio cultural no Brasil: proteção, 
salvaguarda e tutela

Márcia Chuva

Neste capítulo, analiso o poder tutelar do Estado sobre o patrimônio cul-
tural no Brasil. Deixando de lado a engenhosa constituição legal aí en-
volvida, o texto explora o enraizamento do Estado no exercício cotidiano 
da preservação do patrimônio cultural, assim como as estratégias por ele 
adotadas para a consagração de bens simbólicos relacionados historica-
mente a diferentes grupos de poder das elites culturais brasileiras e suas 
inter-relações com outros grupos sociais na atualidade. Para isso, identifi -
co o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional 
(Iphan) como instância de consagração por excelência desse poder tutelar, 
elo entre a norma legal e as regras constituídas na prática cotidiana do 
poder público institucionalizado.1

Nos anos 1930 do século XX, o Estado, pela primeira vez, desenhou 
seus domínios sobre a cultura e, especialmente, sua ação tutelar sobre o 
patrimônio cultural. Nesse projeto nacionalista do Estado Novo, a partir 
de 1939, estruturaram-se três áreas distintas da burocracia do Estado li-
gadas ao campo cultural. Ao então Ministério da Justiça e Negócios Inte-
riores (MJNI), como censor e repressor que monopolizava o exercício da 
violência pelo Estado, coube o policiamento, o controle, a vigilância siste-
mática, a repressão à subversão, a detenção e o encarceramento, o controle 
das questões de segurança nacional e de ordem interna; ao Departamento 
de Imprensa e Propaganda (DIP), que abrangeu as áreas de comunicação, 
propaganda e cultura cívica e centralizou a propaganda, a publicidade e 
as relações públicas de todas as agências federais, assumindo, também, o 
controle sobre toda a censura à imprensa, ao cinema, ao rádio e ao teatro, 
coube a combinação de uma atuação repressiva (por meio da propaganda 
antissubversiva e da censura) com a de promoção de festas cívicas, in-
venção e consagração de heróis, hinos e mitos e a construção da imagem 

1 Agradeço as contribuições de Giralda Seyferth e José Sérgio Leite Lopes, comentadores do 
seminário, cujas observações procurei incorporar na atual versão do texto.



202 Márcia Chuva

paternalista de Getúlio Vargas e do regime; e, por fi m, ao então Minis-
tério da Educação e Saúde (MES), que nos interessa diretamente, coube 
um “caráter pedagógico” reconhecido e legitimado pela autoridade de um 
“saber técnico” no qual fundamentava todas as suas ações de inventário 
e pesquisa acerca da produção artística brasileira, erudita e popular, para 
a identifi cação da feição da nação na defi nição de padrões culturais de 
nacionalismo sob a tutela do Estado. Nessa política, inscreveu-se o Servi-
ço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) e o seu Conse-
lho Consultivo, ambos criados pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937 
(IPHAN, 1980).

Nos anos iniciais da gestão do Sphan sob a direção de Rodrigo Melo 
Franco de Andrade – que permaneceu no cargo por 30 anos –, foram con-
solidadas as bases legais e circunscritos os debates jurídicos a respeito da 
ação de proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional, consagrada 
no Brasil como uma questão de política pública. Para a consecução dessas 
novas atribuições, foi implantado o Decreto-lei nº 25, em 30 de novembro 
de 1937, com a fi nalidade de organizar a proteção do patrimônio histórico 
e artístico nacional. Hoje, com mais de 70 anos, o Decreto-lei nº 25/1937 
permanece em vigor. O perfi l jurídico-institucional confi gurado e a pro-
blemática então delineada ainda são o referencial das ações em âmbito 
nacional, servindo de parâmetro para as legislações criadas por estados e 
municípios, em sua maioria, a partir dos anos 1970. Tais ações reprodu-
zem instrumentos jurídicos como o tombamento e a criação de agências 
no âmbito dos respectivos poderes executivos (estadual e municipal), cujo 
exercício se faz por meio de um corpo técnico que subsidia as decisões e 
deliberações de instâncias de poder às quais está subordinado.

Na referida legislação da década de 1930, a gestão de bens simbólicos 
privilegiava a ideia de “proteção”, cujo signifi cado se confunde com a no-
ção de tutela. Segundo Luiz de Castro Faria, o caráter civilizador da “pa-
lavra proteção, componente essencial da ideologia rondoniana (...), com o 
Sphan adquire uma amplitude inusitada, só contida pela conceituação de 
patrimônio histórico e artístico nacional” (FARIA, 1995, p. 2).

“Proteção” foi palavra emblemática do Estado Novo e apareceu na 
exposição de motivos do ministro Gustavo Capanema, que apresentou o 
texto do Decreto-lei nº 25/1937 ao presidente Getúlio Vargas:

[V]erifi cou[-se] que a ação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional não teria a necessária efi ciência se não fossem fi xados os princí-
pios fundamentais de proteção das coisas de valor histórico ou artístico, 
princípios que não somente traçassem o plano de ação dos poderes públi-
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cos, mas ainda assegurassem, mediante estabelecimento de penalidades, a 
cooperação de todos os proprietários (IPHAN, 1980, p. 109).

A legislação, aprovada logo após a instalação do Estado Novo, trami-
tava no Congresso e no Senado Federal desde outubro de 1936, quando 
o Sphan iniciou suas funções em caráter experimental, sem aporte legal 
para suas atribuições. Foi destacado na citada exposição de motivos que o 
principal confronto dessa ação se daria entre o interesse privado – ganan-
cioso e inescrupuloso – e o interesse coletivo, representando o bem públi-
co. O patrimônio histórico e artístico brasileiro precisaria ser protegido 
dos interesses de particulares, que deveriam ser vigiados e convocados a 
colaborarem com a defesa do interesse coletivo contra a ameaça de perda 
do precioso patrimônio da nação, que, sob o risco de ser destruído ou irre-
mediavelmente perdido pela ação de “proprietários sem escrúpulos ou ig-
norantes”, deveria ser tutelado pelo poder público. O entendimento de que 
os proprietários seriam incapazes de proteger o patrimônio, por diferentes 
motivos, impôs um papel tutelar ao poder público de controlar, vigiar e, 
quando necessário, punir.

A importância do Decreto-lei nº 25/1937 em termos jurídico-legais ex-
trapola o campo do patrimônio, pois foi a primeira norma jurídica brasi-
leira a dispor acerca da limitação administrativa ao direito de propriedade, 
criando o instituto do “tombamento”. Esse ato administrativo dá origem 
à tutela do Estado sobre o patrimônio histórico e artístico nacional. Para 
que essa tutela fosse efetivamente posta em exercício, era necessário que 
o Sphan atribuísse um valor de patrimônio às coisas ou bens. Assim, o 
Decreto-lei nº 25/1937 impunha limites à propriedade, pública ou privada, 
na medida em que proibia a destruição ou a mutilação do bem2 prote-
gido, submetendo-o à fi scalização diferenciada para impedir obras sem 
autorização do Sphan. Ainda hoje, o decreto não retira do proprietário o 
direito de alienar seu patrimônio nem promove sua desapropriação, mas 
impõe o “direito de preferência”, obrigando que o bem a ser alienado seja 
previamente oferecido à União, ao estado e ao município onde o mesmo 
se encontra. Semelhante em vários aspectos à legislação francesa de 1913, 
ele determina o dever do proprietário de conservar/manter fi sicamente o 
bem tombado e a autoridade do Sphan para garantir a integridade de tais 

2 A palavra “bem” é utilizada aqui como um termo compartilhado no campo que faz parte 
do jargão técnico e quer se referir a todas as coisas passíveis de se tornarem patrimônio. Nos 
anos iniciais dessa ação de patrimonialização, foi relativo às coisas de natureza material; 
no transcurso do tempo, foi apropriado e passou a englobar bens de natureza material ou 
imaterial.
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bens, vigiando, fi scalizando e defi nindo as formas apropriadas para sua 
restauração como única autoridade competente:

As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demo-
lidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas (IPHAN, 1980, 
p. 115).

No debate jurídico sobre o assunto, Sônia Rabello de Castro mostra 
que, a partir da noção de “função social da propriedade”, a limitação da 
propriedade privada aparece relacionada à questão do interesse público.3 
Para ela,

[n]enhum direito individual explicitado, como é o direito de propriedade, 
pode ser tido como mais fundamental do que outro direito, ainda que não 
explicitamente mencionado, mas cujo sentido se possa inferir do conjunto 
de normas constitucionais. Se, por um lado, a Constituição faz nascer o 
direito à propriedade individual, este direito já nasce limitado em função 
de um outro dispositivo da própria Constituição, que dispondo sobre a 
ordem econômica e fi nanceira determina a necessária presença de interes-
se público e social para o seu exercício (CASTRO, 1991, p. 11).

A aplicação do instituto do tombamento pelo Sphan, conforme deter-
mina o Decreto-lei nº 25/1937, imprimiu à proteção um caráter de ação 
exclusiva do Estado com base na noção de tutela administrativa, entendida 
em termos jurídicos como

conjunto de poderes expressos em lei, mas limitados, que o Estado con-
fere aos órgãos centrais das pessoas jurídicas públicas maiores a fi m de 
que exerçam ininterrupta vigilância jurídica sobre os atos editados pelos 
órgãos ou pelos agentes das pessoas jurídicas administrativas descentra-
lizadas, territoriais ou institucionais, para garantir-lhe a legalidade e a 
conveniência, assegurando a consecução dos interesses coletivos (CRE-
TELLA JR., 1978).

É justamente nesse aspecto que o Sphan se distinguia das outras insti-
tuições afi ns, como os museus, por ser a única organização administrativa 
do âmbito da cultura fundada na relação de “tutela” e no consequente 

3 A matéria da preservação patrimonial tornou-se item constitucional na Carta de 1934 e, 
desde então, permaneceu presente em todas as constituições posteriores.
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“poder de polícia” expresso no Decreto-lei nº 25/1937. Por meio do poder 
daí originado, deu-se o monopólio dos atos de defi nir e controlar o que 
seria o patrimônio nacional sobre o qual tal poder incidiria. Ainda para 
Sônia Rabelo de Castro, o aspecto jurídico da tutela pode ser pensado 
para diferentes setores da ação dos poderes públicos, sempre relacionados 
à ideia de uma coletividade:

[O]s valores e interesses coletivos, de diversas ordens – higiene, saúde, 
segurança, cultura e outros, são o objeto das restrições e limitações ad-
ministrativas, tuteladas pela administração pública através do seu poder 
de polícia administrativa (CASTRO, 1991, p. 34).

Se, por um lado, o Decreto-lei 25/1937 constituiu um conjunto de pro-
cedimentos jurídico-administrativos determinando os “efeitos do tomba-
mento” que atingiriam diretamente o direito de propriedade, então subme-
tido aos preceitos constitucionais de “função social da propriedade” e de 
“interesse público”, por outro, foram a subjetividade de tais preceitos e a 
historicidade das ações no campo social da preservação cultural que mol-
daram e deram sustentação à ação tutelar do Estado. A prevalência legal 
do interesse público sobre o privado não esclarece as distinções e os limites 
entre um e outro. Portanto, é na observação das relações estabelecidas no 
processo de rotinização das práticas do Sphan que se depreendem outros 
signifi cados da noção de tutela e da ideia de proteção que a fundamenta: 
a autoridade técnica é a chave da legitimidade da violência simbólica do 
poder tutelar. Dentro dos paradigmas e convenções vigentes e com base 
no saber especializado ou técnico que prescreve as normas, a ela cabe a 
escolha do que se enquadra na categoria de patrimônio, bem como de onde 
devem ser aplicados os recursos. O sentido corrente do termo tutela4 pres-
supõe uma relação hierarquizada entre aquele que detém o pátrio poder e, 
com isso, a responsabilidade sobre o tutelado – no caso, a preservação da 
integridade física e simbólica do patrimônio cultural (o Estado-nação) – e 
aquele que “está fora do poder pátrio” e precisa ser representado e assisti-
do com recursos materiais e simbólicos para preservação de seu patrimô-
nio (o povo). O poder tutelar instituído desse modo concedeu ao Estado 
ampla margem de ação, construindo uma visão particular de nação. Pela 
identifi cação entre Estado e nação inaugurava-se, ofi cialmente, a preserva-

4 No dicionário Aurélio, lê-se: “Tutela – [...] encargo ou autoridade que se confere a alguém, 
por lei ou por testamento, para administrar os bens e dirigir e proteger a pessoa de um menor 
que se acha fora do pátrio poder, bem como para representá-lo ou assisti-lo nos atos da vida 
civil” (FERREIRA, 1986, p. 1.421, verbete “tutela”).
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ção do patrimônio histórico e artístico no Brasil. Ao mesmo tempo que se 
constrói a história desse Estado nacional, o Estado se torna tutor exclusivo 
do patrimônio histórico e artístico nacional e passa a atuar como agente 
da memória da nação.

As subjetividades se expressam em diferentes circunstâncias dessa prá-
tica que se molda no próprio fazer cotidiano. Para que um proprietário de 
um imóvel tombado pudesse pleitear ao Sphan fi nanciamento para obras 
em seu imóvel, deveria comprovar não dispor de recursos e demonstrar o 
estado precário em que se encontrava o bem tombado. Cabia ao Sphan a 
decisão sobre a oportunidade de fi nanciar e executar tais obras. Por outro 
lado, caso o serviço julgasse necessário realizar obras em quaisquer dos 
imóveis tombados, poderia “projetá-las e executá-las” às suas expensas 
mesmo sem a solicitação do proprietário.

Tais regras criaram um vasto mercado de obras e restaurações para os 
arquitetos que lá se aparelharam. Se, por um lado, esses procedimentos 
possibilitaram a permanência de um considerável acervo de bens culturais 
arquitetônicos, por outro, permitiam aos agentes do Sphan tratamentos 
diferenciados na escolha dos bens cujas obras seriam fi nanciadas pelo po-
der público. Vale lembrar o peculiar caso da Campanha de Salvamento de 
Ouro Preto, que agregou vasta rede de agentes da elite política e cultural 
e intelectuais do Rio de Janeiro, então capital federal, na organização de 
um leilão com bens doados que iam desde peças artísticas de valor até 
poemas como “Minha gente, salvemos Ouro Preto!”, de Manuel Bandeira. 
Contou-se, ainda, com o apoio dos Correios, que lançaram selos, e da im-
prensa, que cobriu o evento e publicou debates sobre essa matéria. Mesmo 
os veículos de imprensa não amigáveis garantiram a palavra a Rodrigo 
Melo Franco de Andrade5 (SORGINE, 2008).

É de conhecimento geral que foi privilegiado como “patrimônio his-
tórico e artístico nacional” um certo conjunto de objetos arquitetônicos 
visando representar a memória nacional, fruto da ação civilizadora por-
tuguesa. Era o que os intelectuais do Sphan denominavam “arquitetura 
tradicional” do período colonial: as construções coloniais descendentes 
da arquitetura portuguesa ou nela inspiradas e transformadas a partir de 
novas apropriações de seu conteúdo técnico e conceitual, quer fosse instin-
tivamente, como a produção vernacular, quer fosse racionalmente, como a 

5 Sobre o assunto, ver o trabalho de Juliana Ferreira Sorgine, que analisa a campanha, o 
leilão e a aplicação dos recursos arrecadados em obras em Ouro Preto, além de trazer a re-
produção dos documentos mais importantes identifi cados no Arquivo Central do Iphan sobre 
esse evento (SORGINE, 2008).
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produção erudita. Para a defi nição desse “patrimônio”, investiu-se na cria-
ção de laços comuns de pertencimento à nação e de interdependência entre 
os diversos grupos sociais. Ao descrever esse patrimônio, o arquiteto Lucio 
Costa a ele se referiu como “nossa arquitetura”. Seu texto preocupa-se não 
com as diferenças como estratégias de construção da nação, mas em ho-
mogeneizar como nacional o que poderia ser relativo a grupos específi cos: 
“Afora pequenos detalhes próprios de cada região, o espírito, a linha geral, 
a maneira de fazer é sempre a mesma” (COSTA, 1929, p. 15). A palavra de 
ordem era identifi car as semelhanças, os padrões, os modelos.

Questionando tais parâmetros, o antropólogo Antonio Augusto Aran-
tes, ex-presidente do Iphan (2004-2006), coloca:

a proteção ofi cial não lhe garante lugar seguro no panteão institucional 
da cultura. Este é um desafi o perene e estrutural que se coloca para as 
instituições responsáveis pela proteção e conservação de tesouros ofi cial-
mente construídos (ARANTES, 2007, p. 2).

Com efeito, ao lado da construção do discurso legal e da aplicação 
pura e simples do instituto do tombamento, foram implementadas práticas 
de administração com a concentração do processo de seleção e de deci-
são de inclusão dos bens na categoria de patrimônio histórico e artístico 
nacional nas mãos da direção da agência do Estado e do seu Conselho 
Consultivo. As atribuições do Conselho Consultivo concentravam-se na 
deliberação sobre o tombamento, ato consagrador da ação institucional. 
Conforme a legislação, o Conselho Consultivo era constituído pelo diretor 
do serviço, seu presidente, pelos diretores dos museus nacionais ligados 
a objetos históricos ou artísticos e por mais 10 membros nomeados pela 
Presidência da República.6 Inicialmente, suas atribuições restringiam-se 
apenas aos casos em que os tombamentos eram solicitados pela sociedade 
civil (o que era bastante raro naquele momento inicial) ou aos casos em 
que, por meio de pedido formal de impugnação do tombamento, no prazo 
de 15 dias após a notifi cação ofi cial, o proprietário (ou qualquer outro ci-
dadão) questionasse o valor atribuído ao bem indicado para tombamento. 
Desde 1946, contudo, com a criação do regimento interno da instituição 
e da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Dphan), o 
Conselho Consultivo passou a analisar todos os estudos de tombamento, 
independentemente da origem da indicação ou de ter sido impugnado ou 
não. Assim, o Conselho Consultivo, que, nas palavras de Rodrigo Mello 

6 A Lei nº 378/1937 não estabelecia critérios para a escolha desses nomes.
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Franco de Andrade, funcionou de início como um “tribunal de segunda 
instância”,7 teve sua consagração com a ampliação do seu poder de deci-
são. Não mais circunscrito a dirimir potenciais confl itos entre a sociedade 
civil e a sociedade política, entre interesses privados e públicos, tornou-se 
a instância máxima de consagração de toda e qualquer decisão técnica 
institucional acerca do que seria patrimônio histórico e artístico nacional, 
chancelando a sua tutela.

Desde a origem do Conselho Consultivo, a partir da teia de relações 
que mantinham e das posições estratégicas que ocupavam como notórios 
integrantes dos campos intelectual e político brasileiro, os conselheiros 
possuíam importantes atributos socioprofi ssionais que os tornavam per-
sonagens fundamentais para a legitimação da ação tutelar do Estado no 
âmbito da proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. Dentre 
esses atributos, estava o fato de que todos os membros tinham alguma for-
ma de inserção no Estado. No primeiro grupo estavam os membros natos, 
aqueles que integravam o conselho por força da lei, pelos postos que ocu-
pavam na rede burocrática do MES: o diretor do Museu Nacional de Belas 
Artes (Oswaldo Teixeira, artista), do Museu Nacional (Heloísa Alberto 
Torres), do Museu Histórico Nacional (Gustavo Barroso) e do Museu Im-
perial (Alcindo de Azevedo Sodré). Havia, também, os que ali estavam sem 
ocupar cargos, como Edgard Roquette-Pinto (ex-diretor do Museu Nacio-
nal e fundador e diretor do Instituto Nacional do Cinema Educativo), e 
pesquisadores e/ou professores de instituições de ensino federais ligados a 
atividades profi ssionais pertencentes ao território multifacetado do patri-
mônio histórico e artístico nacional. Foi o caso dos pesquisadores Alberto 
Childe e Raimundo Lopes da Cunha (ambos ligados ao Museu Nacional); 
de Francisco Marques dos Santos (professor na USP, membro do Instituto 
Histórico e Geográfi co Brasileiro); do afamado escritor modernista Ma-
nuel Bandeira (professor da Faculdade Nacional de Filosofi a); de Afonso 
Arinos de Mello Franco (diplomata, professor da Universidade do Brasil); 
de Augusto José Marques Júnior (professor da Escola Nacional de Belas 
Artes). Vale ressaltar que essa atividade, embora de grande prestígio, ja-
mais foi remunerada, nem com gratifi cações eventuais, característica que 
perdura na atualidade.

O monopólio estatal dos atos de defi nir e controlar o que é o patrimô-
nio, garantido pela tutela jurídica, deu-se não somente por meio do seu 
“poder de polícia”, mas pela sua eufemização por meio do reconhecimento 

7 Arquivo Central do Iphan. Ata da Sessão Inaugural do Conselho Consultivo, realizada em 
10/5/1938. Livro de Atas das Reuniões do Conselho Consultivo do Sphan, v. 1.



Tutela 209

do poder a ele atribuído, do prestígio e da representatividade dos membros 
do Conselho Consultivo. Nesse sentido, o Estado investiu, ao longo das 
décadas de 1930 e 1940, na legitimação do seu papel para o desempe-
nho dessa nova tarefa pelo caráter pedagógico concedido às suas ações e 
pelo saber técnico constituído na prática dos intelectuais aparelhados no 
Sphan, que obteve os meios para imposição de uma fala, estabelecendo 
código e linguagem próprios, e que circunscreveu o espectro de bens cul-
turais passíveis de serem identifi cados como nacionais.

Após 50 anos, em 1990, no governo de Fernando Collor de Melo, o 
Conselho Consultivo sofreu sua primeira reformulação.8 No novo forma-
to, o arquiteto consagrou seu lugar de especialista, tornando-se a única ca-
tegoria profi ssional representada pelo seu órgão de representação de classe, 
o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), única entidade da sociedade 
civil com lugar cativo no conselho. Quatorze membros passaram a consti-
tuir o Conselho Consultivo: um representante do Museu Nacional/UFRJ; 
um do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 
(Ibama); um do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos/
Brasil), entidade vinculada à Unesco; e mais 10 membros escolhidos pelo 
ministro da Cultura. Outra novidade foi a restrição do mandato, antes 
indefi nido, para quatro anos, com direito a uma renovação contínua.

Desde então, o Iphan sofreu uma série de reestruturações e seu Con-
selho Consultivo foi sendo adaptado às novas atribuições do órgão, man-
tendo as mudanças estruturais feitas nos anos 1990. A última reforma 
administrativa foi realizada por meio do Decreto nº 6.844, de 7 de maio 
de 2009. Nele, o Conselho Consultivo passou a ser constituído por 13 
representantes da sociedade civil “com especial conhecimento nos campos 
de atuação do Iphan”, mais um representante de cada uma das seguintes 
entidades: IAB, Icomos/Brasil, Ibama, Sociedade Brasileira de Arqueolo-
gia (SAB), Associação Brasileira de Antropologia (ABA), Instituto Brasilei-
ro de Museus (Ibram-MEC) e ministérios da Educação, do Turismo e das 
Cidades.

É notável, nessa nova confi guração do Conselho Consultivo, o reco-
nhecimento da interdisciplinaridade do campo do patrimônio cultural na 
atualidade, com a conquista de legitimidade das categorias profi ssionais 
de arqueólogo e de antropólogo nesse campo, cujas entidades de classe se 

8 Em 1975, fi cou determinado que todo tombamento deliberado pelo Conselho Consultivo 
deveria ser homologado pelo titular do ministério ao qual o instituto estivesse vinculado: na 
ocasião, o MEC, na atualidade, o Ministério da Cultura (MinC). A homologação ministerial 
permanece na legislação atual.
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fi zeram representar. É também evidente a percepção da preservação cultu-
ral como estratégica para as políticas de integração intersetoriais, com a 
presença de representantes de vários ministérios da República.

É fato que, desde o fi nal da década de 1970 e começo dos anos 1980, 
no Brasil e no mundo, deu-se uma transformação signifi cativa do que, le-
gitimamente, torna-se passível de patrimonialização. A vida cotidiana dos 
cidadãos comuns tornou-se objeto de investigação das ciências sociais e da 
história e passou, progressivamente, a ser concebida com valor de patrimô-
nio. No Brasil, essas transformações foram acompanhadas de um aumento 
signifi cativo da atuação do Estado relativa à preservação cultural e da rede 
de agentes e agências do poder público e privado envolvida com essa prática.

No âmbito da cultura (e em diversos outros, a bem da verdade, re-
presados pela ditadura), o texto constitucional de 1988 foi fruto dessas 
transformações em curso em relação ao patrimônio cultural. Nesse qua-
dro, foi capaz de sintetizar lutas que marcaram a década de 1980 tanto em 
favor da consideração dos produtores desses bens, como sujeitos capazes 
de afi rmarem suas referências, quanto da associação do valor de documen-
to da história da sociedade brasileira para bens de natureza variada. Ul-
trapassavam-se, assim, os valores estéticos que predominavam até então, 
incluindo na Carta Constitucional, na categoria de patrimônio cultural, 
os chamados “bens de natureza imaterial”. Com isso, criavam-se novas 
demandas à administração pública, obrigada, a partir de então, a estabele-
cer procedimentos de proteção que se adequassem à natureza desses bens, 
além de desenvolver novos instrumentos jurídicos e administrativos que 
se coadunassem com a nova realidade. Tudo isso deu ao antigo serviço, 
hoje instituto, uma nova gama de atribuições, advindas de setores com 
tradições e trajetórias próprias e peculiares no campo científi co e político 
brasileiro que apenas se tangenciaram ao longo desse processo histórico, 
permanecendo, até então, organicamente separados. Refi ro-me, dentre 
outros, especialmente aos campos sociais relacionados à cultura popular 
e aos grupos tradicionais, às culturas indígenas e aos afrodescendentes, 
cujas práticas se tornaram passíveis de patrimonialização.

Além deles, podemos acrescentar os bens naturais, já contemplados 
pelo Decreto-lei nº 25/1937:

Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e 
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana 
(Decreto-lei nº 25/1937, capítulo 1, §2).
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Os bens naturais receberam, desde então, maior atenção e vários deles 
foram protegidos pelo tombamento, como os morros da cidade do Rio 
de Janeiro (RIBEIRO, 2007). No bojo da ampliação da abrangência do 
universo de bens patrimonializáveis que ocorreu nos anos 1970 e 1980, 
consagrou-se a noção de “patrimônio natural” e, desse modo, a expansão 
da área de patrimônio cultural passou a tangenciar um campo também em 
expansão naquele momento, relativo ao meio ambiente. Foi nos anos 1980 
que um extenso trecho da serra do Mar, em São Paulo, foi tombado pelo 
Iphan, com um parecer paradigmático do geógrafo Aziz Ab’Saber.9

A instituição do patrimônio mundial por meio da chancela da Unesco, 
que vinha sendo construída em diversos fóruns de debates há alguns anos 
(LEAL, 2008), apontando claramente para essa associação entre cultura 
e natureza, tornou-se norma internacional com a aprovação, na 17ª Con-
ferência Geral da Unesco, reunida em Paris, da Convenção do Patrimônio 
Mundial Cultural e Natural, em 16 de novembro de 1972. Tal perspectiva 
integradora, contudo, não se comprovou efi caz naquele momento, pois, a 
partir de então, o campo ambiental se expandiu fortemente, conquistando 
maior autonomia e levando a Unesco a tomar uma série de outras medidas 
próprias e específi cas para os problemas correlacionados daí advindos.10 
Na atualidade, essa temática ganha novas confi gurações visando àquela 
integração, redesenhada a partir da formulação da noção de “paisagem 
cultural”, privilegiada nas ações voltadas para o reconhecimento do pa-
trimônio mundial pela Unesco e, no Brasil, em processo de construção no 
âmbito da instituição federal de patrimônio cultural.11

Na verdade, desde a Constituição brasileira de 1988, uma nova palavra 
de ordem se impôs no bojo dessas transformações da noção de patrimônio 

9 Confi ra o debate sobre o polêmico tombamento no artigo de Aziz Ab’Saber, “O 
tombamento da Serra do Mar no estado de São Paulo”, e o artigo de José Pedro de Oliveira 
Costa, “Patrimônio natural e estatuto do tombamento”, ambos publicados na Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº 21, 1986.

10 Como para proteção do patrimônio subaquático (Convenção de Proteção ao Patrimônio 
Cultural Subaquático, aprovada na 31ª Conferência Geral da Unesco, realizada em 2001), 
que se imbrica com a discussão acerca do tráfi co ilícito de bens culturais e do patrimônio 
arqueológico, estendendo aos oceanos a política de proteção do patrimônio cultural que pro-
duziu instrumentos normativos como a Convenção da Unesco de Proteção da Propriedade 
Cultural em Caso de Confl ito Armado (1954) e a Convenção da Unesco contra o Tráfi co 
Ilícito de Bens Culturais (1970).

11 Sobre o assunto, ver o trabalho de Rafael Winter Ribeiro (2007) que analisa a noção de 
paisagem a partir dos tombamentos realizados pelo Iphan inscritos no Livro de Tombo Arque-
ológico, Etnográfi co e Paisagístico. Ver, também, a Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009, que 
estabelece a chancela da paisagem cultural. Disponível em: http://www.iphan.gov.br. Acesso 
em: 25 jun. 2013.
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cultural: não havia mais sentido histórico nem condições de sustentação de 
um discurso de homogeneização do nacional e o valor de patrimônio em 
vigor fi cou associado, a partir de então, de modo já consagrado, à ideia da 
diversidade cultural brasileira. Metodologicamente, buscam-se não mais 
as semelhanças – como queria Lucio Costa – mas as diferenças como valor 
de patrimônio.

Também grupos de representação política e acadêmica historicamen-
te relacionados aos estudos de cultura popular, dos conhecimentos tradi-
cionais e do folclore passaram a demonstrar insatisfação com os rumos 
da referida Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, excessivamente 
voltada para o patrimônio edifi cado, e essa insatisfação fi cou expressa em 
diferentes fóruns internacionais (IPHAN, 2006). Como resultado dessas 
tensões, a partir de um movimento capitaneado pela Bolívia, tiveram iní-
cio, no âmbito internacional, as discussões a respeito da salvaguarda das 
culturas tradicionais e populares, dando origem a um primeiro documento 
da Unesco, a Recomendação sobre a Salvaguarda do Patrimônio Tradicio-
nal e Popular, assinada em Paris, em 1989.12 Vale destacar que uma reco-
mendação resulta das primeiras etapas de negociações, não tendo caráter 
normativo, mas indica intenções e tendências que dão o tom da agenda in-
ternacional sobre aquela temática até a sua consolidação na forma de uma 
convenção, que é o documento máximo na escala hierárquica das norma-
tizações internacionais no âmbito da Unesco. Só se passa da recomendação 
para a convenção após o amadurecimento de um consenso internacional 
acerca da sua necessidade e de seus conteúdos. Por fi m, a convenção é 
aprovada em assembleia pelos países membros na sua Conferência Geral, 
realizada anualmente. As convenções precisam ser ratifi cadas pelos con-
gressos nacionais dos respectivos países, mesmo daqueles que estiveram 
presentes na aprovação da convenção.

Em escala mundial, por mais de 30 anos, a principal norma internacio-
nal para o tratamento da questão patrimonial foi a referida Convenção do 
Patrimônio Mundial Cultural e Natural, de 1972. Somente na virada do 
século XXI novos consensos internacionais foram alcançados em relação 
à temática da patrimonialização da cultura, com a aprovação da Conven-
ção de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, em 2003, e a Convenção de 

12 Unesco, Recomendação sobre a Salvaguarda do Patrimônio Tradicional e Popular, de 15 
de novembro de 1989. 25ª Reunião da Conferência Geral da Unesco, em Paris. A recomen-
dação e algumas das principais normas internacionais sobre patrimônio cultural podem ser 
encontradas na janela “cartas patrimoniais” do portal do Iphan (http://www.iphan.gov.br, 
acesso em 25 jun. 2013).
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Promoção e Proteção da Diversidade das Expressões Culturais, aprovada 
na Assembleia Geral da Unesco em 2005. Ambas foram ratifi cadas pelo 
Congresso brasileiro em 2006.

Já em 2000, ao estabelecer o Decreto federal nº 3.551, o Brasil se colo-
cou na vanguarda desse debate internacional, criando o registro do patri-
mônio imaterial brasileiro e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 
(PNPI).13 Essa tomada de posição de grupos dirigentes naquele contexto 
político brasileiro trouxe ao debate uma crítica à antiga noção de “prote-
ção” e a proposição, em seu lugar, da noção de “salvaguarda”. O foco da 
distinção entre as duas noções está, principalmente, na importância dada, 
na “salvaguarda”, aos grupos produtores e/ou praticantes das manifesta-
ções culturais como coautores do processo de construção do patrimônio 
cultural com base na noção de “referência cultural”.

Essa noção advém dos trabalhos realizados no Centro Nacional de Re-
ferência Cultural (CNRC), criado em 1975, sob a liderança de Aloísio Ma-
galhães, junto ao Ministério da Indústria e Comércio. O CNRC foi criado 
no contexto brasileiro dos planos nacionais de desenvolvimento, especial-
mente do governo Geisel, que propunham uma desconcentração da riqueza 
do país no Centro-Sul e uma maior assistência às regiões Norte e Nordeste, 
visando ao seu desenvolvimento. Essas eram estratégias para enfrentar a 
crise do “milagre econômico” brasileiro, cujas perspectivas de acumulação 
e altíssima concentração de renda, com um crescimento de 11% ao ano, 
diluíram-se signifi cativamente com a crise internacional do petróleo.

Metas seguidas por essa vertente, que buscava uma associação com a 
produção cultural popular e seus conhecimentos tradicionais, a noção de 
referência cultural não está associada à natureza do bem (material ou ima-
terial), mas ao foco da atribuição de valor, trazendo os produtores para o 
processo de reconhecimento e valorização das práticas culturais, além de 
propor estratégias para a sua salvaguarda, aproximando a cultura do viés 
do desenvolvimento econômico e do mercado. Aloísio Magalhães tornou-
-se presidente do Iphan em 1979. No mesmo ano, criou a Fundação Na-
cional Pró-Memória (FONSECA, 1997). Sua morte prematura, em 1982, 
provocou um esvaziamento do grupo do CNRC dentro do Iphan (MICELI, 
1984) e interrompeu um projeto político que começou a germinar no bojo 

13 A Carta de Fortaleza, de 14 de novembro de 1997, resultante do Seminário Internacional 
de Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de Proteção, realizado no bojo das comemora-
ções dos 60 anos do Iphan, foi um marco político importante nessa direção, propondo a cria-
ção do grupo de trabalho que estabeleceu as diretrizes para a criação de instrumentos legais 
e administrativos visando à proteção do patrimônio imaterial, de modo estreitamente relacio-
nado à cultura popular. Disponível em: http://www.iphan.gov.br. Acesso em: 25 jun. 2013.
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dessa ampliação do campo cultural, de correlação entre cultura e desenvol-
vimento e de uma visão integral da cultura. Continuaram, então, apartadas 
as frentes de ação política relacionadas à cultura popular e ao patrimônio, 
com seus universos próprios de questões, tensões e interesses em jogo.

A principal infl exão nesse processo se deu no campo de lutas da Cons-
tituinte, quando a perspectiva ampliada de patrimônio cultural ocupou 
um lugar vitorioso e a noção de diversidade cultural impôs-se no texto 
constitucional de 1988. No artigo 216 da Constituição de 1988, foram 
também dispostos os instrumentos jurídicos, até então inexistentes, para 
a patrimonialização dos novos tipos de bens pelo poder público, como o 
cadastro, o registro, o inventário e a vigilância, além do consagrado insti-
tuto do tombamento.

Se a noção de “referência cultural” não surgiu associada de forma ex-
clusiva ao que fi cou posteriormente conhecido como “patrimônio imate-
rial”, hoje há uma relação direta entre as duas noções. Essa questão pode 
ser percebida por meio do tombamento da Fábrica de Vinho de Caju Tito 
Silva, em João Pessoa (1984)14. Esse tombamento foi realizado com base 
nos estudos do CNRC, que enfatizavam o valor de patrimônio no modo 
tradicional de fazer o vinho, mas, na época, o instrumento legal disponível 
para a sua chancela, proteção e reconhecimento era o tombamento (FON-
SECA, 1997). O mesmo podemos dizer em relação às noções de “patri-
mônio imaterial” e “cultura popular”. Embora com trajetórias históricas 
distintas, desde a já citada Recomendação de Paris (1989), o processo de 
construção das práticas de patrimonialização da cultura popular promo-
veu uma forte identifi cação entre ambas.15

A “proteção”, portanto, distingue-se da “salvaguarda” por diversos 
motivos. No que se refere ao aspecto jurídico, a grande diferença está no 
fato de que a inscrição de um bem cultural de natureza imaterial em um 
dos livros de registro criados pelo Decreto nº 3.551/200016 não implica na 

14 A Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva, em João Pessoa, foi tombada pelo Iphan em 1984 
e inscrita no Livro de Tombo Histórico, seção Rio de Janeiro. Arquivo Central do Iphan, 
Processo 1054-T-82.

15 Em 1997, foi criado o Grupo de Trabalho no MinC para elaboração de proposta de legis-
lação voltada para a preservação do chamado patrimônio imaterial, conforme ditame consti-
tucional. Em 1999, um projeto-piloto foi contratado para o desenvolvimento da metodologia 
de Inventário Nacional das Referências Culturais (materiais e imateriais). Em 2000, foi insti-
tuído o Decreto nº 3.551, para o Registro de Bens Natureza Imaterial e o Programa Nacional 
de Patrimônio Imaterial (PNPI) vinculado ao MinC. Em 2003, o PNPI foi transferido para o 
Iphan, que absorveu todas as atribuições relativas ao patrimônio imaterial.

16 Tal qual se processa com os tombamentos, o Decreto nº 3.551/2000 criou quatro livros de 
registro, nos quais os bens imateriais devem ser inscritos. São eles: Livro dos Saberes, Livro 
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obrigação legal de fi scalização da integridade do bem cultural e na aplica-
ção de punições aos infratores, como ocorre na proteção dos bens tomba-
dos, por meio do exercício do poder de polícia administrativa concedido 
ao órgão. Além disso, o tombamento somente pode ser cancelado pelo pre-
sidente da República, desde que justifi cado em função do interesse público. 
Já a chancela dada pelo registro tem duração inicial de 10 anos, quando, 
com base em novos estudos, é avaliada a pertinência da sua manutenção. 
Se, por um lado, a proposição dessa duração pautou-se no entendimento 
da dinâmica das práticas culturais em questão e na rapidez de suas trans-
formações, por outro, não avaliou os riscos que as mesmas podem sofrer 
ao perderem o reconhecimento concedido – eu diria, a tutela.

Para a indicação de bens culturais de natureza imaterial para registro 
e consequente salvaguarda, de acordo com o Decreto nº 3.551/2000, três 
critérios de atribuição de valor estão sendo operados na atualidade:

1) A construção compartilhada do patrimônio cultural: um bem cultural 
somente pode ser recomendado para registro pela iniciativa dos prati-
cantes diretamente envolvidos, por meio de uma entidade civil de re-
presentação e em acordo com os agentes especialistas do poder público 
instituído. Isso é, a chancela do poder público deve ser construída por 
meio da negociação entre diferentes interesses e necessidades – conven-
cimento e busca de consenso; do diálogo entre diferentes saberes, desde 
aquele saber técnico acadêmico-científi co aderido à agência pública e 
que se impõe como fala hegemônica na nossa sociedade até aqueles 
demais saberes dos grupos sociais em foco nessa ação do poder públi-
co, detentores de um “saber fazer” – das práticas e dos conhecimentos 
tradicionais.

2) A recorrência da prática cultural em questão: as práticas a serem chan-
celadas pelo poder público devem existir no momento do registro, não 
podendo o mesmo ser aplicado a práticas que deixaram de acontecer, 
ainda que tenham sido identifi cadas como importantes para a forma-
ção da diversidade cultural brasileira. Os “planos de salvaguarda” a se-
rem desenvolvidos junto aos grupos vinculados ao referido patrimônio 
chancelado se referem a uma série de ações do poder público voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida dos grupos produtores/pratican-
tes, ancoradas na permanência daquela prática reconhecida como de 
referência para grupos formadores da sociedade brasileira. O plano só 

das Celebrações, Livro das Formas de Expressão e Livro dos Lugares.
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é implementado quando construído de forma compartilhada com o 
grupo.

3) A continuidade histórica da prática cultural a ser registrada e salva-
guardada: para seu reconhecimento como patrimônio cultural brasi-
leiro, é necessário que se comprove a existência da prática cultural 
em longo prazo. Essa noção, bastante problemática se analisada da 
perspectiva teórica da história, que privilegia a ruptura, as lutas, os 
movimentos e as transformações, pode ser compreendida em uma pers-
pectiva de matriz antropológica, remetida à ideia de enraizamento e 
ancestralidade, ainda que se transformando no tempo.
A palavra fi nal nesse processo é dada pelo Conselho Consultivo do 

Iphan, que passou a acumular as decisões relativas ao tombamento e ao re-
gistro – à proteção e à salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. Sem 
reduzir as distinções de ordem social e política no campo da preservação, 
em especial após a Constituição de 1988, principalmente em relação aos 
mecanismos para o aprimoramento da cidadania e da autodeterminação, 
a exigência do reconhecimento do Conselho Consultivo como instância de 
consagração do valor de patrimônio cultural brasileiro aos bens de natu-
reza imaterial é um elo de continuidade importante para análise, para se 
pensar o permanente processo de construção do Estado e das novas alter-
nativas políticas colocadas na atualidade.

A nova confi guração do Conselho Consultivo coloca a preservação do 
patrimônio cultural em uma arena de lutas e confrontos bem mais ampla 
e mais transparente, considerando-se os interesses de setores sociais ali 
representados. Sua chancela, contudo, ainda representa o exercício de um 
poder tutelar, capaz de fazer frente a pressões de interesses econômicos de 
peso – concebidos por alguns como a própria natureza da “mão invisível” 
do mercado de bens culturais –, parte integrante da severa força do capital, 

protegendo o patrimônio cultural das ameaças de desaparecimento, des-
truição, transformação, desenraizamento etc.17

17 Exemplos que coloquem em evidência esse enfrentamento não faltam, como no caso da 
relação estabelecida pela empresa de cosméticos Natura com as erveiras do mercado Ver-o-
-Peso, em Belém do Pará. Com essa aproximação, a empresa apropriou-se dos conhecimentos 
tradicionais sobre o princípio ativo da priprioca para produção de perfumes, queimando 
etapas de pesquisa que requerem enorme soma de recursos, e lançou a linha de cosméticos 
Ekos, com o diferencial “Amazônia” na linha de comércio justo, com a qual entrou no mer-
cado internacional de perfumes, abrindo uma loja na Champs-Elysées, em Paris (ver http://
www.natura.net/port/hotsite/ekos_priprioca/index.asp). Esse empreendimento alterou signi-
fi cativamente as rotas das comunidades tradicionais envolvidas e o Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético (ligado ao Ibama) impôs sanções à Natura, em defesa das feirantes, que 
se sentiram prejudicadas pela empresa e contaram com o apoio da Ordem dos Advogados do 
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Por sua vez, a um só tempo, no jogo de forças do mercado de bens cul-
turais, é evidente que a patrimonialização por meio da chancela do Estado, 
ao agregar valor simbólico, provoca também a valorização econômica des-
ses bens. Isso pode ser percebido claramente no “patrimônio mobiliário” 
(intervindo diretamente no mercado de obras de arte e no tráfi co ilícito 
de bens culturais, inclusive de documentos escritos e objetos arqueológi-
cos) e no “patrimônio imobiliário”, especialmente quando apropriado pelo 
chamado turismo cultural. Mas também o patrimônio imaterial é atingi-
do por essas transformações, pois, ao valorizar manifestações e práticas 
culturais, o Estado está classifi cando, hierarquizando e, inevitavelmente, 
intervindo em sua rota, nas vidas das pessoas que as executam, nos seus 
traços, no seu modo de estar e se relacionar com o mundo. Isso fi ca eviden-
te em situações como a das disputas entre grupos sociais pela titularidade 
do registro, tal como aquelas travadas entre produtores de viola de cocho 
do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul que envolveram os respectivos 
governos estaduais, interessados nos dividendos políticos daí advindos. 
Trata-se de consequências não legais do registro instituído pelo Decreto 
3.551/2000, comparativamente ao tombamento instituído pelo Decreto-
-lei 25/1937, conforme tratado anteriormente, mas de modo algum menos 
problemática no que se refere ao papel tutelar desempenhado pelo Estado 
nessa seara.

O prestígio daqueles que ocupam as cadeiras do Conselho Consultivo 
foi amplifi cado graças às transformações da ideia de patrimônio cultural 
que se processaram ao longo do século XX, especialmente em relação ao 
espetacular crescimento do campo do patrimônio cultural e das atribui-
ções do Iphan após a constituição das novas ações relativas ao patrimônio 
imaterial. O papel do Conselho Consultivo do Iphan, previsto no Decre-
to-lei 25/1937, foi expandido pelo Decreto 3.551/2000, remetendo-nos 
à temática central aqui colocada, relativa ao poder tutelar do Estado na 
preservação do patrimônio cultural no Brasil, pois, sem a ilusão de exer-
cer tarefa nostálgica e romântica, os componentes desse conselho devem 
ter a real dimensão da responsabilidade social de preservar o patrimônio 
cultural brasileiro. Tal atribuição confi gura-se, hoje, como uma forma de 
tutelar não somente bens e coisas, mas também pessoas.

Brasil – OAB. Sobre esse caso, ver Belas, Buclet e Lima (2009). Para compreender a temática 
mais ampla, ver outros estudos de Carla Belas (2004, 2005).
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Efeitos sociais da tutela ambiental: o caso da praia 
do Aventureiro, Ilha Grande-RJ

Gustavo Villela Lima da Costa

Do ponto de vista econômico, o cenário do litoral sul do Estado do Rio 
de Janeiro pode ser considerado como um dos mais polarizados do Bra-
sil. Nas ilhas e praias, o turismo e o veraneio atraem grandes fortunas; 
mansões e iates convivem com pescadores, pequenos produtores rurais e 
grupos indígenas que residem ao longo de toda a costa. Nas áreas urbanas, 
principalmente em Angra dos Reis, observa-se a crescente “favelização”, o 
desemprego e a miséria social. A expropriação das populações litorâneas 
pela especulação imobiliária iniciada com a construção da rodovia Rio-
-Santos, que rompeu o isolamento da região nos anos 1970, e o crescimen-
to do turismo são dois processos que se nutrem mutuamente.1 Durante a 
década de 1980, foi intensa a construção de hotéis e condomínios de luxo 
em toda a região da rodovia Rio-Santos e a expropriação dos então ocu-
pantes da faixa litorânea. Na década de 1990, consolidou-se a tendência 
de implantação de megaempreendimentos (os resorts e condomínios fecha-
dos) que privatizaram grandes trechos do litoral e várias das muitas ilhas 
da baía da Ilha Grande (ver FERREIRA, 2004).2

As transformações trazidas pela construção da Rio-Santos estão na 
gênese de todos os confl itos fundiários da faixa litorânea dos estados de 
São Paulo e Rio Janeiro, passando pela baía da Ilha Grande, na rota do 
turismo e dos investimentos imobiliários. Na sequência desses aconteci-
mentos, ocorreu a transformação de algumas dessas áreas em unidades 
de conservação ambiental sem consulta prévia às populações, o que acres-

1 Um exemplo é a entrada de grileiros e especuladores imobiliários e a expropriação das 
populações do Saco do Mamanguá, município de Paraty-RJ. É uma situação semelhante à 
da ReBio da Praia do Sul, na Ilha Grande, que se sobrepõe à APA de Tamoios (GARROTE, 
2004).

2 Na década de 1970, a construção da rodovia Rio-Santos, assim como a Transamazônica e 
a Belém-Brasília, fazia parte do Programa de Integração Nacional para a ocupação de “es-
paços vazios” e aceleração do desenvolvimento. Advogados, corretores, donos de cartório, 
policiais chefi avam jagunços e até mesmo alguns moradores locais para promover a grilagem 
de terras de moradores e devolutas (CARVALHO, 1999).
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centou ao quadro novos confl itos e gerou grande impacto na vida dessas 
populações.3

A Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul é um caso importante 
no conjunto das mudanças enfrentadas pela população da Ilha Grande, 
localizada no município de Angra dos Reis. A reserva foi criada em 1981, 
sob administração da então Fundação Estadual de Engenharia e Meio Am-
biente (Feema), e abrange parte da ilha.4 Com a criação de um novo estatu-
to jurídico na área, os moradores fi caram subordinados à tutela ambiental 
do Estado. O plano original da reserva biológica (ReBio) previa a remoção 
da população residente no Aventureiro (conhecido como “vila do Aventu-
reiro”). Paradoxalmente, nesse processo que previa a remoção da popula-
ção, um funcionário da Feema foi residir no povoado junto com os mora-
dores, todos dentro dos limites da reserva, que incluía a faixa litorânea da 
praia. A Feema construiu uma casa (presença física do Estado) na praia 
do Aventureiro e criou o cargo de fi scal da reserva biológica, ocupado por 
um funcionário do órgão ambiental que passou a residir na casa, vigiando 
a conduta dos moradores quanto a possíveis danos ambientais. A com-
binação da presença ofi cial da Feema com a ilegalidade da permanência 
dos moradores terminou sujeitando tanto o território da reserva quanto a 
população ali residente à autoridade do novo funcionário, transformando 
a terra, o meio ambiente e a população em objetos de sua administração.

Por outro lado, um dos fatores que favoreceu a permanência da popu-
lação do Aventureiro em suas terras ancestrais foi justamente a presença 

3 Em muitos casos, tem sido importante a atuação dos pesquisadores no sentido de reunir 
subsídios para as disputas em jogo. Em conjunto com outros pesquisadores como Rosane 
Manhães Prado, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e Helena Catão Ferrei-
ra, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), participei do processo jurídi-
co de reclassifi cação da praia do Aventureiro, defendendo a permanência da população e a 
adequação da área em uma unidade de conservação que permita a presença humana em seus 
limites. Garrote relata um processo semelhante no litoral norte de São Paulo, do qual parti-
ciparam pesquisadores de universidades representadas pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre 
Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras (Nupaub), pelo Laboratório de Silvicultura 
Tropical (Lastrop) e pelo Laboratório de Geografi a Agrária (Agrolab), todos da Universidade 
de São Paulo (USP) (GARROTE, 2004).

4 Este artigo é fruto de pesquisas realizadas entre 2002 e 2008, durante o mestrado e o 
doutorado em antropologia social no Museu Nacional/UFRJ. Desde então, aconteceram mu-
danças signifi cativas no governo do Estado do Rio de Janeiro, que tiveram impacto direto na 
organização e na atuação dos órgãos ambientais fl uminenses, assim como na população do 
Aventureiro. A Feema foi extinta e substituída pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), 
criado pela Lei nº 5.101, de 4 de outubro de 2007. O novo instituto, instalado em 12 de janei-
ro de 2009, unifi cou e ampliou a ação dos três órgãos ambientais vinculados à Secretaria de 
Estado do Ambiente (SEA): a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (Feema), a 
Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (Serla) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF).
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do aparato estatal, representado pelo posto da Feema com funcionário 
residente. Muitos dos objetivos conservacionistas da ReBio foram alcan-
çados, principalmente a proteção da reserva da especulação imobiliária e 
da grilagem, tão comuns ao longo do litoral.5 A preservação da praia do 
Aventureiro, por sua vez, atraiu um tipo específi co de turista que, por meio 
de uma relação de proximidade com os moradores do povoado e a prática 
do camping, podia encontrar isolamento e contato com a natureza a baixo 
custo, transformando radicalmente a vida do povoado, que passou a viver 
do turismo, abandonando progressivamente o trabalho na pesca embarca-
da e na agricultura.

A reserva biológica como gênese do poder tutelar

A Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul foi criada sob intensa pres-
são da especulação imobiliária. O posto da Feema evitava que pessoas “de 
fora” adquirissem casas no local e, como a posse não podia ser regulariza-
da, poucas famílias “nascidas no Aventureiro” venderam suas proprieda-
des a pessoas de fora. Essa situação propiciou a permanência da população 
que, em contrapartida, passou a viver sob intensa vigilância do Estado. 
Por outro lado, a população vigiava a atuação do funcionário da Feema de 
modo a garantir que todas as famílias ali instaladas tivessem o mesmo tra-
tamento por parte do órgão ambiental, para que nenhum morador pudesse 
ser benefi ciado em detrimento dos outros. Instalou-se, a partir de então, 
uma nova relação de poder na praia do Aventureiro.

Para estudar esse processo de mudança social no Aventureiro, é neces-
sário analisar e compreender as mudanças sobrevindas no foco do poder 
político dentro dessa confi guração social, isto é, dar conta das mudan-
ças em uma estrutura de poder na qual os indivíduos exercem esse poder 
somente em sua capacidade de pessoas sociais (LEACH, 1995, p. 73). A 
principal mudança na “estrutura de poder” foi a imposição da autoridade 
estatal que, a partir de 1981, passou a conviver e a se sobrepor à autori-
dade local e às formas de organização existentes. A presença do Estado, 

5 A expropriação dessas populações constitui o fundamento do modo capitalista de produ-
ção, da concentração de renda e da especulação imobiliária. O processo de expropriação das 
populações ao longo da rodovia Rio-Santos está inserido em uma lógica que tanto se dá por 
métodos violentos (no caso da praia Grande), passando pela compra de terrenos (no caso de 
Laranjeiras e demais praias da Ilha Grande), quanto pela transformação de praias em áreas 
de proteção ambiental, tornando ilegal a presença de pessoas (no caso do Aventureiro). Para 
outros casos, ver Cardoso (1996); Carvalho (1999); Nunes (2003); Garrote (2004); Ferreira 
(2004).
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combinada com a permanência da população, gerou uma relação de poder 
específi ca baseada na tutela, entendida como mecanismo político de domi-
nação, gestão e controle da população por parte do Estado. De acordo com 
Souza Lima, o exercício do poder tutelar implica na gestão de populações 
que não têm acesso a uma participação civil senão por intermédio do Es-
tado, que, por sua vez, procura obter o monopólio dos atos que defi nem 
e controlam a população sobre a qual incide sua administração, sendo de 
suma importância rotular genericamente essas populações. Esse código, 
com o caráter de lei, visa legitimar e universalizar a própria administração 
em face de outros grupos e não das populações sobre as quais incide (SOU-
ZA LIMA, 1995, p. 74-75).

Na prática cotidiana, além da imposição de uma forma de autoridade 
externa aos moradores, foi construída, entre a população e os funcioná-
rios da Feema que por lá passaram, uma normatização das condutas e dos 
modos de gestão daquele território que se constituíram como uma forma 
de tutela personalizada dos funcionários sobre a população e o território. 
Para entendermos a construção desse direito local, citamos Pacheco de 
Oliveira (1988), que afi rma haver na tutela um código comum de condutas 
partilhado e conhecido (ainda que com graus variáveis de conformidade) 
por todos os membros de um mesmo grupo social de referência (PACHE-
CO DE OLIVEIRA, 1988, p. 333).

A presença física do Estado, representado pelo fi scal da Feema (vindo 
de fora) e mais dois funcionários moradores (escolhidos entre os moradores 
do Aventureiro), manteve, ao longo dos anos, em toda sua complexidade, o 
funcionamento do mecanismo estatal de proteção ambiental e de tutela do 
meio ambiente, especialmente no que concerne à especulação imobiliária. 
A desativação do Instituto Penal Cândido Mendes (o chamado presídio 
da Ilha Grande) em 1994 e a abertura da ilha como uma nova fronteira 
turística colocaram em risco a convivência, já instável, dos moradores do 
Aventureiro com os órgãos estatais. Cada vez mais, a praia do Aventurei-
ro tornou-se local de atração de turistas em busca de áreas preservadas e 
praias desertas. O fi scal da Feema passou a se preocupar com a presença 
dos turistas porque a praia do Aventureiro fi cava dentro da ReBio, mas 
também porque, do seu ponto de vista, o turismo e as mudanças no povo-
ado iam na direção oposta à “tradição” local, justifi cativa para manter os 
moradores no interior da reserva. Aos olhos da Feema, o turismo adqui-
riu características negativas de “turismo predatório” e os moradores que 
dele se benefi ciavam passaram a ser estigmatizados como depredadores do 
meio ambiente. Se a presença dos moradores já era uma situação ilegal, 
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a chegada dos turistas representava a maior ameaça à ReBio desde sua 
criação, em 1981.

A ideia da Ilha Grande como um lugar distante, fronteira ou “limi-
te” da ocupação humana que tanto atrai os turistas atualmente, já estava 
presente no imaginário do século XIX, quando o governo do Império ali 
instalou um lazareto (unidade médica de isolamento de embarcações em 
quarentena) e, já no século XX, a Colônia Penal de Dois Rios (1903). Po-
demos afi rmar que, com a desativação da penitenciária, em 1994, houve 
uma ressignifi cação da Ilha Grande, que ganhou um incomensurável valor 
de mercado. Até o fechamento do presídio, o papel do Estado era isolar os 
presos do continente e da sociedade em geral. A desativação do presídio 
abriu as portas da ilha, que passou de “ilha presídio” a “ilha paraíso”. 
Houve uma explosão imobiliária e grandes grupos econômicos passaram 
a cobiçar esse que era um dos principais pontos turísticos do Brasil.

Já havia, na década de 1970, um plano para a abertura de uma estrada 
entre a praia da Longa e a praia do Leste, que daria acesso a um condo-
mínio de luxo que previa a construção de marinas nas lagoas do Sul e do 
Leste, todas áreas vizinhas à praia do Aventureiro. O plano não foi adian-
te, mas nessa ocasião começou a progredir o comércio dos moradores do 
Aventureiro, que passaram a hospedar turistas, transformando suas casas 
em pequenas pensões e campings. Foi depois de 1994, sem a incômoda 
presença da penitenciária, que essas novas atividades econômicas dos  mo-
radores do Aventureiro se intensifi caram.

Com o objetivo principal de conservar as fl orestas e proteger os ecos-
sistemas litorâneos, a Ilha Grande e muitas praias foram alvo de decretos 
e leis que criaram diversos tipos de reservas, algumas delas, administra-
das por diferentes órgãos do governo, sobrepondo-se (FERREIRA, 2004), 
dando origem a uma pluralidade de normas jurídicas. É importante lem-
brar que todas essas áreas da Ilha Grande foram criadas antes de 2000, 
quando foi promulgada a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação (SNUC), Lei nº 2.892, aprovada na Câmara dos Deputados em 
10 de junho de 1999 e no Senado em 21 de julho de 2000. Essa lei previa 
a adequação dos casos antigos à nova legislação, mas, no caso do Aventu-
reiro, tal adequação nunca foi implementada e a previsão de remoção dos 
moradores nunca se concretizou. Em 2000, uma nova legislação ambien-
tal levou à criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral 
(UCPI) na área da antiga ReBio da Praia do Sul, afetando diretamente o 
povoado do Aventureiro, ali instalado há mais de 150 anos.

A nova legislação reacendeu o debate sobre a presença humana em áre-
as de proteção ambiental. Quais foram, então, os efeitos sociais da criação 
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dessa UCPI e os desdobramentos do confl ito entre moradores e diferentes 
órgãos governamentais? Em que medida houve uma disputa pelo direi-
to de uso daquele território entre o órgão ambiental e os moradores do 
Aventureiro?6 Estes se tornaram, de fato, competidores diretos do grande 
capital e dos grandes investimentos turísticos na região interessados no 
acesso às praias da Ilha Grande. Esses grandes investimentos, por sua vez, 
foram vistos com bons olhos pela administração municipal de Angra dos 
Reis, que antevia altos ganhos com impostos provenientes de uma política 
de turismo voltada para o público de alta renda.

Na interação com os turistas, ao longo dos anos, os moradores do 
Aventureiro aprenderam uma nova maneira de gerir seus negócios e suas 
vidas e conseguiram se capitalizar de forma rápida, adquiriram novos bens 
de consumo e garantiram até mesmo a contratação de advogados para 
defesa de seus interesses. Essa atividade independente só pôde fl orescer 
porque as condições de trabalho no Aventureiro eram manejadas pelo pró-
prio trabalhador, no caso, os moradores que administravam campings em 
seus terrenos. As pressões advindas dessa independência e fl exibilidade 
da população que permitiram as mudanças sociais ocorridas foram muito 
grandes. O Aventureiro representa uma situação peculiar no cenário social 
da Ilha Grande e de toda a região: ao implementarem novas atividades, 
os moradores se tornaram gestores de seus próprios negócios.7 As novas 
atividades acirraram o confl ito da população com a Feema e, em 2000, o 
Ministério Público Estadual (MPE) interveio com uma ação civil pública 
pedindo a remoção dos moradores com base no SNUC.8 A entrada do 
direito e a permanência do órgão ambiental na praia do Aventureiro e a 

6 De acordo com vários pesquisadores, a partir de 2000, outros casos de intervenção de 
agências do Estado em territórios ocupados por populações litorâneas do Rio de Janeiro e 
São Paulo enfrentaram problemas semelhantes, todos decorrentes de uma estratégia comum: 
a criação de unidades de conservação sem qualquer tipo de consulta prévia às população que 
habitavam essas áreas, sem qualquer participação popular, de maneira arbitrária e impositiva 
por parte dos órgãos ambientais (CARDOSO, 1996; CARVALHO, 1999; NUNES, 2003; 
CUNHA, 2004; GARROTE, 2004).

7 Em São Paulo, na década de 1960, a abertura da rodovia Régis Bitencourt (BR-116) trouxe 
o turismo para a região. Ao longo dos anos, partes da Ilha Comprida, como Pedrinhas, fi caram 
protegidas do cenário de violência pela relação de dependência mútua entre turistas e morado-
res (CARVALHO, 1999). Diferente dos moradores do Aventureiro, que gerem seus negócios, 
em Pedrinhas os moradores são prestadores de serviço (caseiros, pedreiros, domésticas).

8 Segundo o artigo 10 do SNUC: “A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação 
integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência 
humana direta ou modifi cações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus 
ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilí-
brio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.”.



Tutela 225

capitalização das famílias com o turismo constituíram uma confi guração 
social específi ca na qual os moradores conseguiram gerir e negociar não 
apenas sua permanência, mas seu próprio futuro, utilizando e “manejan-
do” a tutela do Estado a seu favor, como veremos a seguir.

A gestão personalizada da tutela: o funcionário residente

Entre 2002 e 2008, acompanhei o cotidiano do funcionário residente da 
Feema em sua interação com os moradores e o modo como as duas partes 
agiam de acordo com regras estabelecidas entre eles. Os moradores obe-
deciam ao poder estatal e negociavam sua permanência na praia do Aven-
tureiro sob o pressuposto de sua ilegalidade, assim como de suas práticas. 
Essa atitude favoreceu a autoridade e o posicionamento do funcionário re-
sidente como um “doador”, já que todas as questões de sobrevivência (des-
de o trabalho até a construção de casas) eram colocadas como concessão 
pessoal desse funcionário, que estaria passando por cima da lei proibitiva e 
concedendo pessoalmente direitos aos moradores. O poder de negociação 
dos moradores residia principalmente no fato de a Feema não dispor de 
barcos, colocando o funcionário residente em situação de dívida para com 
aqueles que faziam seu transporte. Ou seja, existiam limites tácitos para a 
atuação de cada uma das partes.

Um mesmo funcionário residente permaneceu em seu posto na praia 
do Aventureiro por 13 anos (1993-2006), justamente no período de acir-
ramento dos confl itos locais em torno da permanência da população após 
a explosão do turismo na Ilha Grande. A presença desse funcionário e sua 
gestão personalizada é um dos elementos centrais para compreendermos 
a dinâmica tutelar que se estabeleceu no Aventureiro e de que forma os 
moradores aprenderam a lidar com essas regras.

No momento de crise, com a entrada do MPE, em 2000, o funcionário 
foi colocado em uma posição “liminar” entre suas obrigações com o Esta-
do e com a população local, o que o obrigou a mudar de postura, gerando 
uma série de desentendimentos tanto com a Feema quanto com os morado-
res. A mudança no modo de proceder do funcionário teve dois momentos 
importantes: primeiro, teve de lidar com os processos sociais desencadea-
dos a partir de 1994, quando foi demolido o Instituto Penal Cândido Men-
des, situado na praia de Dois Rios; depois, em 2000, quando um primeiro 
inquérito civil público junto ao Ministério Público Estadual foi instaurado, 
ele sofreu enorme pressão tanto de moradores quanto de seus superiores na 
Feema. O inquérito civil, instaurado em nome da Associação Permanente 
de Defesa do Meio Ambiente (Apedema), tinha como objetivos o remane-
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jamento da população da ReBio da praia do Aventureiro, a prisão do então 
presidente da Feema e a acusação de improbidade administrativa contra a 
Prefeitura de Angra dos Reis, a Feema e o Instituto Estadual de Florestas.

De acordo com os termos de Max Weber,9 essa nova “ordem jurídi-
ca” instaurada acarretou mudanças no cotidiano dos moradores, tanto do 
ponto de vista físico quanto do psíquico. A “coação jurídica” punha em 
risco a própria existência do povoado diante da remoção da população, o 
que alteraria de forma radical aquela confi guração social. Dessa forma, 
podemos compreender melhor a situação de mudança nos costumes, já 
que a vigência dessa nova ordem jurídica, ainda segundo Weber, dá-se 
não pela garantia coercitiva da lei, mas pelo hábito da prática cotidiana 
(WEBER, 2000, p. 224). Essa nova prática cotidiana transparece no de-
poimento da ex-presidente da Associação de Moradores: segundo ela, a 
população fi cou mais “atenta”, “conscientizou[-se] mais”, passando a ter 
mais cuidado com a limpeza dos campings e evitando a criação de animais 
soltos (patos e galinhas), por exemplo. Segundo seu depoimento, “estava 
tudo desorganizado mesmo” e, realmente, o “turismo melhorou”. Pode-se 
supor que a própria ideia de melhoria estava imbricada nesses novos valo-
res, tidos como positivos pela população local, que ali se impuseram. Isso 
também ocorreu porque, na convenção de costumes, como entendido por 
Weber, desaprova-se o “desvio fl agrante do comportamento que lhe cor-
responde” (WEBER, 2000, p. 224). Tanto do ponto de vista do indivíduo 
quanto de grupos, essas novas normas de conduta foram fruto da dimen-
são pedagógica da tutela, que impôs a educação ambiental no Aventureiro. 
Instaurava-se a noção normativa de que uma conduta “não ambiental” era 
desviante e os discursos em torno do “ecologicamente correto” se torna-
ram uma estratégia de sobrevivência por parte da população.

A partir desses dados, temos a seguinte situação: de 1981 (criação da 
ReBio) a 1994 (demolição da penitenciária), o trabalho realizado pela Fe-
ema foi, basicamente, fi scalizar a população, proibindo as roças, as cons-
truções e tipos de caça e pesca tidos como predatórios pelo órgão ambien-
tal. Parte da população masculina vivia da pesca embarcada (assalariada) 
e muitos abandonavam o Aventureiro para viver em outras localidades da 

9 Segundo Weber: “por nossa parte, falaremos de ‘ordem jurídica’ sempre que exista a 
perspectiva de aplicação de quaisquer meios coativos, físicos ou psíquicos, realizada por um 
aparato coativo, isto é, por uma ou várias pessoas, disponíveis para este fi m, quando se apre-
sente uma situação que o exija, ou seja, sempre que exista uma forma específi ca de associação 
para fi ns de ‘coação jurídica’” (WEBER, 2000, p. 213).
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Ilha Grande, principalmente Provetá ou Angra dos Reis; outros deixavam 
a região para viver em Santos, no Rio de Janeiro ou em São Paulo.10

Já existiam, desde a criação da reserva, tensões entre o fi scal da Fee-
ma e a população, mas, a partir de 1994, com a chegada dos turistas, os 
moradores passaram a ter uma nova fonte de renda e um número cada 
vez maior de famílias passou a se interessar em permanecer no povoado, 
aumentando a demanda por novos espaços para construção de casas. Para 
o fi scal da Feema, tal mudança se visualizava na “limpeza do terreno e 
desmatamento de novas áreas”. Esse fato é importante porque, até a che-
gada dos turistas, os moradores construíam suas moradias basicamente 
de “estuque” (casas de sapê ou pau a pique), que, por sua constituição ar-
quitetônica frágil, sem alicerces de concreto, não provocava grandes riscos 
ao meio ambiente. Até então, as tensões sobre ocupação irregular diziam 
respeito a construções precárias feitas pelos moradores (como pequenas 
barragens de água dos córregos, ranchos de pesca e galinheiros), inter-
pretadas pelo fi scal como alterações do cenário a ser protegido, mas que 
pouco afetavam o meio ambiente. A entrada da alvenaria na arquitetura 
do Aventureiro foi contemporânea do crescimento do turismo no local.

Ao longo do tempo, a população, junto com o fi scal da Feema, pas-
sou a desenvolver critérios locais, normas de conduta, do que poderia ser 
considerado como prática danosa ao meio ambiente. Nesse sentido, como 
mostra Pacheco de Oliveira, podemos destacar a dimensão educativa e pe-
dagógica da prática tutelar “de que se reveste a relação (suposta de apren-
dizado e proteção) entre tutor e tutelado. Este último é sempre aquele sobre 
o qual se supõe que disponha de um conhecimento parcial ou deformado 
dos códigos culturais dominantes” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1988, p. 
335). No caso do Aventureiro, essa relação adquiriu o caráter de educação 
ambiental e o abandono de certas práticas como as queimadas para aber-
tura de roças, a caça de animais silvestres e a pesca no interior das lagoas. 
Pacheco de Oliveira discute, também, a questão das medidas punitivas 
que, no caso do Aventureiro, eram aplicadas pelo funcionário da Feema 
sob a forma de embargos a obras e, posteriormente, de multas ambientais. 
Tais medidas eram justifi cadas como de natureza didática e revestidas de 
uma aparente benevolência para com os tutelados. No Aventureiro, essa 

10 Esse processo de abandono das áreas de moradia aconteceu em vários outros lugares, 
como o caso da Jureia, em São Paulo. Em 1986, foi criada a Estação Ecológica Jureia-Itati 
sem consulta prévia, como nos outros casos, trazendo problemas para a população residente. 
Houve, aí, uma enorme evasão e dispersão da população para os bairros do entorno da esta-
ção e para as periferias de Iguape e Peruíbe (NUNES, 2003).
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benevolência se manifestava, sobretudo, nas permissões para construção 
de casas para os fi lhos dos moradores que se casavam e permaneciam no 
local, enquadrando-se plenamente no paradigma do tutor como educador 
(PACHECO DE OLIVEIRA, 1988, p. 352).

Nesse sentido, estabeleceu-se uma política de vigilância baseada em 
um pressuposto de imobilismo social por parte da população local, que 
deveria manter, aos olhos dos funcionários da Feema, suas práticas “tra-
dicionais” de uso do território, associadas ao “equilíbrio” entre o homem 
e a natureza. Segundo essa ótica, o turismo foi visto por setores ambien-
talistas e pelos funcionários da Feema como um fator de destruição da 
natureza e descaracterização cultural. É nesse sentido que o mecanismo 
tutelar se instaura: como no panoptismo, uma situação de vigilância total 
de todos por todos, como veremos a seguir.

A tutela envolve, de um lado, coerções e proibições e, de outro, pro-
teção. No caso em estudo, proteção tanto do meio ambiente quanto do 
povoado do Aventureiro. É nesse campo que se negociam as práticas coti-
dianas e onde foi sendo elaborado um direito local, baseado em obrigações 
mútuas dos moradores para com o funcionário e vice-versa. Entender essas 
obrigações é fundamental para compreender como se deu a permanência 
dos moradores na praia do Aventureiro ao longo dos anos. Durante seus 
13 anos de permanência no posto do Aventureiro, o funcionário da Fee-
ma passou a ser o mediador ofi cial de todas as questões que envolviam o 
povoado, desde as negociações sobre a presença de turistas até questões 
sobre as roças, construções de casas e reivindicações junto à Prefeitura de 
Angra dos Reis referentes à instalação de luz elétrica, linhas telefônicas, 
transporte escolar, entre outras.

Na prática, a população passou a depender desse tutor para viver e 
melhorar suas condições de vida e o funcionário da Feema, legitimado 
pelo Estado, passou a ocupar a posição de doador e até a de juiz. O poder 
do funcionário era garantido pelo Estado, sua autoridade vinha “de fora”, 
outorgada pelo órgão ambiental. Mas a legitimidade ante os moradores da 
praia do Aventureiro não dependia somente do aparato burocrático e da 
lei, mas do convívio social no âmbito de uma dominação personalizada 
exercida por ele em relação à população. O funcionário residente tinha, ao 
mesmo tempo, que se portar como bom funcionário, fi scalizador e presen-
te diante de seus superiores na Feema e ser um fi scal “não muito rígido”, 
aberto ao diálogo, junto à população do Aventureiro.

A aproximação entre funcionário e população foi favorecida pela lo-
calização geográfi ca do Aventureiro, isolada do restante da ilha e do con-



Tutela 229

tinente, onde os meios de transporte eram controlados pelos moradores 
proprietários das embarcações que serviam aos demais moradores, aos 
turistas e aos funcionários da Feema. Estabeleceu-se, então, sem grandes 
difi culdades, a “lógica do dom”, pela qual moradores e funcionários tro-
cavam seus recursos e se benefi ciavam dessa proximidade. Essa situação se 
tornou bem visível em vários relatos, como quando a comunidade ajudou a 
construir a casa da Feema, usando, para isso, areia da praia, atividade su-
postamente proibida na reserva. Por outro lado, fi cava na casa da Feema o 
único telefone da praia, que funcionava por satélite e só podia ser acionado 
pela população em caso de emergência (doença ou acidentes, por exemplo).

O pequeno e único cais da praia também foi reconhecido pelos morado-
res como “construído graças à Feema”, mas eram eles que ali atracavam seus 
barcos para transporte de mercadorias suas, dos funcionários e dos turistas. 
A Feema deixou de ter um barco só para a reserva, e o transporte regular da 
ilha, sediado no Abraão, só chega até lá na alta temporada de turismo. Com 
isso, os funcionários da Feema, no seu dia a dia, dependiam dos barcos e dos 
“favores” dos moradores.11 Por outro lado, cabia ao funcionário da Feema 
liberar a construção ou ampliação de casas, além de permitir a “limpeza dos 
terrenos”, sem os quais a população não poderia obter seu principal meio de 
sustento, a administração dos campings e restaurantes.

É importante destacar que, para realizar qualquer obra nas casas, era 
necessário que o morador fosse pessoalmente pedir autorização ao fun-
cionário residente, que julgaria o caso baseado na lei e nas obrigações 
mútuas. A liberação de uma obra era observada por todos, como um jul-
gamento público. O funcionário devia agir da mesma forma com todos 
os moradores, sob pena de rompimento de suas relações pessoais com o 
grupo. É nesse ponto, também, que se estabelece o que chamo de direito 
local: a vigilância de todos por todos sobre os limites de atuação das partes 
e a denúncia de quebras dos acordos.

Os funcionários e a população do Aventureiro entretiveram, ao longo 
do tempo, um acordo baseado em uma série de dádivas e contradádivas 
em que se fundamentaram tanto o prestígio do funcionário em relação aos 
moradores quanto o dos moradores em relação ao funcionário, presos em 

11 O transporte público, realizado por embarcações da Barcas S. A. que partem de Manga-
ratiba e Angra dos Reis, só chega do outro lado da Ilha Grande, na Vila do Abraão. De lá, 
qualquer morador ou visitante depende dos barcos dos pescadores. Existem alguns barcos 
de serviço, como de coleta de lixo, da polícia e da defesa civil, mas que partem em dias e 
horários determinados, não dando grande margem de autonomia para quem chega ou sai. No 
caso do Aventureiro, o problema é agravado pelo “mar grosso”, que gasta mais óleo diesel, 
consome mais tempo e aumenta o risco da travessia.
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uma rede complexa de obrigações mútuas (COSTA, 2010b). Retomando a 
ideia da “lógica do dom”, a construção e legitimação da posição social do 
fi scal na praia do Aventureiro passa pela obrigação de atender, confi rmar 
e sustentar sua posição de status diferenciado. Essa “obrigação de dar” 
(fazer concessões aos moradores) é essencial para entendermos a posição 
social do funcionário. No caso relatado abaixo, a permissão para cons-
truir foi recebida como um ato de generosidade do funcionário e o mora-
dor fi cou em uma situação de dívida, fortalecendo, assim, a autoridade do 
funcionário.

Um morador residia no mesmo terreno já ocupado por sua mãe, onde 
explorava um camping que se tornou seu principal trabalho. A certa altu-
ra, com o crescimento da família e dos negócios, foi necessário ampliar a 
casa da mãe, ainda feita de estuque há mais de 40 anos. O morador procu-
rou o fi scal pedindo autorização para construir uma nova casa com varan-
da, para abrigar as mesas do restaurante. Um dos vigias locais da Feema, 
tio do morador, contribuiu para a negociação com o funcionário residente, 
argumentando que a casa estava muito velha, com risco de desabar e que 
já não havia espaço para os fi lhos do morador. O funcionário permitiu a 
demolição da velha casa e a construção de outra, em alvenaria, com ali-
cerce de concreto e varanda para as mesas do restaurante. De acordo com 
o plano do morador, o deslocamento da casa levaria à destruição de um 
conjunto de grandes pedras, o que era expressamente proibido pela legisla-
ção ambiental; porém, a intervenção pessoal do tio permitiu que as pedras 
fossem retiradas. Nessa dinâmica do “dom”, tanto o morador pediu per-
missão ao funcionário quanto o funcionário aceitou o pedido. Perguntado 
pelo pesquisador sobre como agir diante do pedido de construção de uma 
nova casa, o funcionário explicou:

Eu acho o seguinte, eu sou da seguinte opinião: quem casa, faz casa. E se 
possível, longe da casa dos pais. Então, todo mundo que chega comigo e 
que vem com honestidade, “olha, eu vou casar”. Como eu já estou aqui 
há treze anos, eu peguei essa turma que tá casando hoje criança, tá? No 
mínimo, dez anos. Então, tá aí com vinte e dois, vinte e três anos, tá ca-
sando. Então, eu sei até quem tá namorando com quem, quem realmente 
vai casar e quem realmente tem necessidade. Então, quando um morador 
faz a casa, que a gente vê a necessidade do camarada de fazer, como tem 
outro morador que fez uma casa aqui, que tem três fi lhos e tal. Aí, a 
gente abre uma concessão, mesmo sabendo que está errado. Mas a gente 
tem que ver também que, quando foi decretada a reserva, a comunidade 
já existia há mais ou menos 150 anos. Então, a gente também tem uma 
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fl exibilidade nisso daí. Agora, o que é errado, por exemplo, o que está to-
talmente errado é o camarada solteiro, morando com o pai e com a mãe, 
querer fazer uma casa pra alugar na temporada. E não tem nem a coragem 
de vir me dizer “vou fazer uma casa”, porque ele sabe que está errado.

Em 18 de julho de 2000, pela Lei nº 9.985, foi regulamentado o artigo 
225, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal, que ins-
titui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação (SNUC), estabele-
cendo os mecanismos legais de demarcação do território nacional em um 
elenco mais complexo de unidades de conservação e ratifi cando a condição 
de reserva biológica como a mais restrita quanto à presença humana. Com 
a nova legislação, aumentou a pressão do Ministério Público (MP) e do 
próprio órgão ambiental sobre o funcionário residente, que foi obrigado 
a romper o acordo tácito reinante no Aventureiro, tornando-se mais ri-
goroso e intransigente com os moradores. No mesmo ano, foi aberto um 
inquérito civil público por meio do qual o MP acusava a Feema de não 
cumprir a Lei Ambiental. A pressão “de cima” da Feema sobre o fi scal da 
ReBio aumentou consideravelmente com a entrada “no jogo” do Ministé-
rio Público Estadual. As vistorias da Feema tornaram-se mais frequentes, 
contando com a ajuda da Polícia Militar, que passou a realizar sobrevoos 
de helicóptero e blitz ofi ciais nos campings, com policiais à paisana, e a 
pressionar os moradores, acusando-os de estarem sendo coniventes com o 
consumo de drogas no local.

A Prefeitura de Angra dos Reis, por sua vez, se mobilizou para regu-
larizar a situação fundiária das famílias do Aventureiro, propondo retirar 
a praia dos limites da reserva biológica. A diretora da Divisão de Estudos 
Ambientais (Divea), responsável da Feema pela administração da ReBio, 
passou a visitar o local com maior frequência, participando pessoalmente 
das vistorias e da aplicação de multas. O funcionário foi acusado de coni-
vência na construção de novas casas e, portanto, de crime ambiental. No 
novo contexto, o direito local que tivera vigência por mais de oito anos 
tornou-se insufi ciente. Para seus superiores, a antiga prática do “dom” 
(conhecida por todos) passou a colocar em risco o prestígio da própria 
diretora da Feema, responsável pela tutela da reserva biológica.

Nessa nova confi guração, em que a presença do direito e a observância 
da lei escrita ganharam destaque, a população resolveu, em 2000, criar a 
Associação de Moradores e Amigos do Aventureiro (Amav), visando apre-
sentar uma representação diante da instauração do inquérito civil e bus-
cando um canal novo para encaminhar antigas questões e reivindicações 
em uma disputa no campo legal (COSTA, 2010). Foi nesse momento de 
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crise, de mudança das “regras do jogo”, que a população local descobriu 
o “coletivo” no Aventureiro. A Amav se tornou um objeto de luta e um 
sujeito político. Essa nova confi guração na praia do Aventureiro não eli-
minava por completo o caráter pessoal da dominação exercida pelos fi scais 
da reserva biológica, mas essa troca passava a se dar sob novas regras, 
submetida à observância da lei escrita. A troca ganhou, então, um novo 
peso como bens simbólicos envolvidos na troca social, pois o direito tende 
a tornar explícito o caráter da obrigação, despersonalizando, em alguma 
medida, as relações sociais. Nesse sentido, a associação de moradores pas-
sou a ser um canal legitimado entre as partes para negociar e solucionar 
os confl itos inerentes à legislação ambiental que tornou ilegal a presença 
humana na praia do Aventureiro. O próprio presidente da Amav adotou 
um discurso em favor de relações mais explícitas e menos personalizadas, 
o que, apontando para a complexidade das relações pessoais em jogo, pode 
indicar uma interiorização das novas regras.

A entrada do Ministério Público Estadual, que chegou a pedir a remo-
ção dos moradores, a explicitação do confl ito (em 2000) e o cumprimento 
do SNUC em prol da permanência da população e futura recategorização 
da praia do Aventureiro (em 2006) demonstram o caráter polissêmico da 
ideia de meio ambiente e como surgiu uma nova linguagem pela qual pas-
saram a ser resolvidas e negociadas as questões de terra na Ilha Grande. 
Outro fator de mudança importante foi que, após a instauração do proces-
so judicial, em 2000, a Associação de Moradores e Amigos do Aventureiro 
se consolidou. Segundo sua ex-presidente, dois anos antes, em 1998, os 
moradores já tinham começado a articular a constituição de uma associa-
ção, mas a “coação judicial” acelerou esse processo. Em seu depoimento, 
afi rmou que não houve a participação de pessoas “de fora” ou de mediado-
res no momento de fundação da associação, mas que, posteriormente, no 
desenrolar do processo judicial, obtiveram ajuda e consultoria por parte 
de professores e alunos da Uerj e da ONG Sapê, que atua há mais de 25 
anos na região, sobretudo com relação aos confl itos referentes à produção 
de energia nuclear nas usinas de Angra dos Reis.

A associação de moradores vem, desde então, utilizando um vocabu-
lário “ambiental” que tende a valorizar o papel dos moradores na conser-
vação da paisagem da praia do Aventureiro, buscando adequar seu dis-
curso e suas reivindicações às novas demandas. É interessante perceber 
que, além da questão da posse legal das terras, descrita como o principal 
problema pelo presidente da Amav, a associação também organiza o fl uxo 
de turistas – controlando a venda de “passagens” de barco, que, na alta 
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temporada, é realizada em uma barraca “ofi cial” da Amav –, reivindica se-
gurança (presença de policiais) e melhor coleta de lixo junto às autoridades 
e, principalmente, instalação de luz elétrica, telefone, médicos e transporte 
escolar, inexistentes no local. Assim, uma associação que nasceu com o 
intuito de representar e defender os moradores de um possível processo de 
expulsão ganhou novos acessos e novas preocupações, inaugurando um 
novo canal de representação e participação da população.

A série de confl itos desencadeados levou, fi nalmente, ao afastamento 
do funcionário em 2006. O presidente da Amav deu a sua versão sobre o 
afastamento do fi scal:

Ele se envolveu demais com os moradores, fez amizade, fez inimigos, ba-
gunçou tudo e isso não foi bom pra carreira dele, pra população e pra re-
serva. Dependia dos moradores pra vir de barco, não cumpria a lei direito 
e dizem que estava envolvido em propina. Aqui tinha que ser um funcio-
nário a cada três meses pra não se envolver com os moradores.

Com a instauração do inquérito civil público, o direito passou a regular 
a atuação do fi scal junto à população. Como o chamado “curto-circuito” 
das relações atingiu todas as esferas sociais, envolvendo o funcionário e a 
população, a situação acabou levando ao colapso do status do funcionário 
e à falência de seu papel de “jogador social”. A partir de 2003, as multas, 
vistorias e ameaças legais tornaram-se mais frequentes. Em 2005, houve 
uma operação clandestina na qual policiais fardados, sem o conhecimento 
de seus superiores, deram uma blitz nos campings, ameaçando os mora-
dores e turistas de ilegalidade. Como resposta, os moradores deixaram 
de transportar os funcionários da Feema em seus barcos. A relação fi scal/
moradores, que, “aos olhos” da população, sempre foi tensa, “explodiu”. 
O sentimento de injustiça presente entre os moradores aparece nas recla-
mações de “falta de critérios” do funcionário, que “dedurava uns e prote-
gia outros”.

Depois de 13 anos de residência no Aventureiro, o funcionário da Fee-
ma foi fi nalmente removido em 2006. Naquele mesmo ano, foi designada 
uma nova funcionária para o cargo. Pela primeira vez desde a criação da 
reserva biológica, o cargo foi assumido por uma moradora, que, embora 
não nascida no Aventureiro, lá residia por ser esposa do então presidente 
da associação de moradores.
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O fetiche do meio ambiente e a reificação do caiçara

As alterações no meio ambiente somente se tornam problemas ambientais 
em processos sociais nos quais sujeitos coletivos as defi nem como tais. É 
importante destacar que, no fi nal da década de 1970 e no início dos anos 
1980, passam a ser lidos como “ambientais” velhos problemas que não 
eram encarados assim antes. Os chamados “problemas ambientais” são, 
na verdade, o mote para a explosão de confl itos cuja questão central tem a 
ver com o uso desigual dos recursos disponíveis e com a apropriação desi-
gual do território (LEITE LOPES, 2000; 2004; 2006). De acordo com esse 
autor, o termo “ambientalização” é um neologismo semelhante a alguns 
outros usados nas ciências sociais para designar novos fenômenos ou no-
vas percepções de fenômenos vistos em perspectiva de um processo. Como 
exemplo, Leite Lopes cita termos como “industrialização” ou “proletari-
zação”, indicativos de novos fenômenos no século XIX. Para ele, a incor-
poração e a naturalização de uma nova questão pública podem ser notadas 
pela transformação na forma e na linguagem de confl itos sociais (LEITE 
LOPES, 2006, p. 32-33). Ainda de acordo com esse autor, o processo his-
tórico de ambientalização, assim como outros similares, provocam simul-
taneamente transformações no Estado e no comportamento das pessoas 
(no trabalho, na vida cotidiana, no lazer). Essas transformações têm a ver 
com cinco fatores: o crescimento da importância da esfera institucional 
do meio ambiente entre os anos 1970 e o fi nal do século XX; os confl itos 
sociais em nível local e seus efeitos na interiorização de novas práticas; a 
educação ambiental como novo código de conduta individual e coletiva; a 
questão da “participação”; e a questão ambiental como nova fonte de le-
gitimidade e de argumentação nos confl itos (LEITE LOPES, 2004; 2006).

Entendendo a constituição do campo jurídico como um princípio de 
constituição da realidade, Bourdieu afi rma que o direito atribui aos agen-
tes “uma identidade garantida, um estado civil e sobretudo poderes (ou 
capacidades) socialmente reconhecidos (...)” e é a “forma por excelência do 
poder simbólico de nomeação que cria as coisas nomeadas e, em particu-
lar, os grupos” (BOURDIEU, 1989, p. 237). Esse “efeito de homologação” 
é bem nítido no discurso do “ambientalista” que se baseou nos termos 
da lei do SNUC para instaurar o primeiro inquérito civil público junto 
à Procuradoria Geral do Estado, em 2000. Na ocasião, solicitava “o re-
manejamento da comunidade em virtude da descaracterização da cultura 
das comunidades tradicionais do Aventureiro”, pois o que resguardava os 
direitos dessa comunidade “era a manutenção de sua cultura”, a pesca de 
subsistência e toda uma série de atividades antes testemunhadas que não 
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mais existiam porque “esta comunidade do Aventureiro, infelizmente, se 
tornou um fator gerador de destruição, de turismo predatório do ambiente 
natural (...) o pescador tradicional não pode atrair milhares de turistas, na 
base de 4 a 5 mil a cada verão, a cada carnaval, numa praia que tem por 
volta de 200 habitantes.”

Em uma retrospectiva da história da reserva desde 1981, vê-se que, ao 
longo dos anos, o controle e a disciplina exercidos no local ultrapassaram 
a questão do meio ambiente, tornando-se um mecanismo de controle so-
cial. Um autor importante nesse sentido é Paine, que fala de um “welfa-
re colonialism” que prevalece no mundo contemporâneo (PAINE, 1977). 
Para o autor, esse tipo de colonialismo se baseia em duas posições de ile-
gitimidade: os colonizadores são ilegitimamente privilegiados e os coloni-
zados, ilegitimamente “desvalorizados” (devalued).12 Embora a presença 
dos moradores tenha sido tornada ilegal, os técnicos da Feema passaram a 
aceitar a situação no conjunto das “tradições” do grupo portador de uma 
“cultura caiçara”, em harmonia com a natureza, calcadas em estereótipos 
como: as casas de sapê, as roças de subsistência e a pesca de pequena es-
cala. A adoção da pesca assalariada embarcada e do turismo passaram a 
ser lidos pelo órgão ambiental e por setores do movimento ambientalista 
como uma descaracterização cultural dos moradores do Aventureiro. Essa 
passou a ser a visão predominante da administração da ReBio.

Com essas mudanças, ressurgiu a questão colocada em 1981, assim 
como argumentos de várias ordens baseados em termos técnicos e cientí-
fi cos e favoráveis à expulsão dos moradores da reserva. Nessa nova con-
juntura, o exercício do poder tutelar demandou a produção de um co-
nhecimento científi co do meio ambiente, assim como da população do 
Aventureiro. Esse conhecimento foi produzido ao longo dos anos em inú-
meras pesquisas botânicas, arqueológicas, de geografi a e antropologia. É 
importante ressaltar que o número de pesquisas sociais é muito menor do 
que as demais; mesmo assim, houve uma caracterização da população e 
dos seus modos de vida que foi utilizada pelo órgão ambiental para classi-
fi car e ordenar as práticas sociais de acordo com sua relação com o meio 
ambiente. Nesse sentido, as roças e a pesca de subsistência apareciam, ao 
lado da pesca embarcada assalariada, como os principais meios de susten-
to da população, especialmente durante a década de 1980. O trabalho com 

12 A crítica de Paine, no que se refere às políticas de tutela do governo canadense sobre os 
povos Inuit, cabe no exemplo da praia do Aventureiro porque, nos dois casos, o governo 
alija a população “dos processos dirigidos no sentido de sua própria modernidade” (PAINE, 
1977).
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o turismo não se adequava a nenhuma das classifi cações, seja do ponto de 
vista das atividades “tradicionais”, seja da “sustentabilidade” e, por isso, 
foi visto como “descaracterização cultural” e ameaça à integridade da Re-
Bio, deslegitimando a presença da população.

No discurso ofi cial da Feema, percebe-se, ainda, uma concepção de 
divisão de classes econômicas que pressupõe a estagnação do grupo social 
residente no Aventureiro. Uma funcionária da Feema classifi cou alguns 
moradores como “milionários”, comparando suas propriedades com sua 
própria casa: “as propriedades são bem grandes, fulano tem 675m2, sicra-
no, 1.246m2, a minha casa tem 64m2”. Em outro momento, afi rmou que 
“na verdade, o coitadinho é coitadinho até certo ponto... Se você for ana-
lisar a vida da minha empregada doméstica, ela é muito mais coitadinha 
do que qualquer um deles e não tem nem condições, dentro da estrutura 
em que ela vive, de ter os ganhos que eles têm”. O padrão de comparação 
é baseado em parâmetros urbanos; assim, a empregada doméstica faria 
parte da mesma classe social dos moradores do Aventureiro. Essa compa-
ração parte do pressuposto de que os moradores do Aventureiro pertencem 
a uma classe econômica mais baixa que os funcionários da Feema, por 
exemplo.

Como fi ca claro em outra parte da entrevista com a mesma funcioná-
ria, há um tom de condenação em relação à melhoria das condições de vida 
dos moradores: “todos eles têm uma situação de vida que, hoje, eu não te-
nho. Eles não pagam IPTU, não pagam imposto de renda, não pagam luz, 
não pagam água. O modus vivendi deles melhorou muito com o turismo”. 
Como afi rmou um morador do Aventureiro, a própria população de outras 
praias da Ilha Grande e de Angra dos Reis reifi cam esses valores: “às vezes, 
o bom dia do pessoal do Provetá, no verão, é: ‘tá cheio lá no Aventurei-
ro?’”, indicando a visão de que “o pessoal do Aventureiro tá ganhando 
dinheiro fácil, que tá bom lá no Aventureiro. É muito olho grande”. Dessa 
forma, estabelece-se não só um engessamento cultural, mas também uma 
imobilidade econômica, que resulta da ideia de que qualquer “melhoria de 
vida” é condenável e vedada aos moradores do Aventureiro.

Uma diversidade de signifi cados e motivações orientam as pessoas em 
direção às lutas ditas ambientais. Como a noção de meio ambiente é cons-
truída no processo de luta e constituição de sujeitos políticos, os mesmos 
buscam legitimar socialmente as próprias representações de meio ambiente 
(OLIVEIRA, 2004, p. 95). Como a disputa ocorre no campo simbólico, 
os produtores de símbolos, legitimados e reconhecidos como tal, ocupam 
uma posição privilegiada, principalmente porque detêm o discurso auto-
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rizado. As representações, percepções do mundo social e os sistemas de 
classifi cação nunca são elaborações neutras; como defi ne Almeida (1995), 
existe uma “guerra de representações”.

Sonia Oliveira trata dos múltiplos signifi cados do meio ambiente e de 
como os confl itos ambientais pressupõem debates políticos. A questão do 
signifi cado não é nem técnica, nem biótica, como querem alguns: é política e 
simbólica. Trata-se de uma disputa de poder no campo das representações, 
de um luta classifi catória que, sobretudo ao colocar a questão em torno do 
porquê e do para quem o “meio ambiente” deve ser preservado, redimensio-
na signifi cações, desvela mecanismos e instrumentos e introduz uma lógica 
que leva à discussão dos critérios que defi nem formas de apropriação e 
acesso a recursos, bem como dos arranjos de poder eventualmente por trás 
de decisões importantes meramente administrativas (OLIVEIRA, 2004, p. 
95). No espaço social onde se dão os embates, agentes e instituições estão 
dotados de possibilidades diferenciadas de fazer valer suas respectivas vi-
sões de mundo. No caso dos confl itos ambientais, não estão em disputa 
apenas a conservação dos recursos naturais e o “equilíbrio” dos ecossiste-
mas, estão em jogo as formas de apropriação do território.

Outro interessante ponto de vista sobre o processo em questão é levan-
tado por Nunes (2003) e diz respeito à utilização de categorias políticas 
como “população tradicional” ou “caiçara”.13 Ao afi rmar que, apesar das 
inconsistências jurídicas, a categoria “população tradicional” é utilizada 
tanto pelos órgãos públicos quanto por ONGs e é incorporada no discurso 
dos “moradores”, a autora mostra que essa, sim, é a categoria de autoiden-
tifi cação da população nativa. Para Nunes, o termo “caiçara” funciona 
como uma subdivisão do termo “população tradicional” e é parte inte-
grante dos discursos no debate da preservação ambiental e da permanên-
cia dos moradores nos seus locais ancestrais, sendo amplamente utilizado 
por todas as partes no confl ito de terras em questão (NUNES, 2003, p. 
83). Para Ferreira, a noção de “população tradicional” é importante por-
que, de certa forma, os moradores do Aventureiro permaneceram em suas 

13 O termo caiçara vem do vocábulo tupi-guarani caá-içara. Era utilizado para denominar 
as estacas colocadas em torno das aldeias e os currais feitos com galhos de árvores fi ncados 
na água para cercar o peixe. Com o passar do tempo, passou a denominar as palhoças 
construídas nas praias para abrigar as canoas e apetrechos de pesca. Mais tarde, passou a 
identifi car o morador de Cananeia, em São Paulo, e, posteriormente, todos os indivíduos e 
comunidades litorâneas do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro (ADAMS, 2000, p. 1). 
Esse termo se consolidou após as pesquisas de cientistas sociais realizadas entre as décadas 
de 1940 e 1950 que passaram a utilizar amplamente essa tipologia que nem sempre é uma 
categoria nativa, como no caso do Aventureiro.
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terras por serem assim considerados e reconhecidos pelos setores ambien-
talistas, já que essa categoria “parece estar relacionada à defesa de direitos 
de populações aos seus territórios” (FERREIRA, 2004, p. 13).

É importante destacar que a concepção original de “população tradi-
cional” da Lei nº 9.985, de julho de 2000, vetada na versão fi nal, era:

Grupos humanos, culturalmente diferenciados, vivendo há no mínimo 
três gerações em um determinado ecossistema, historicamente reprodu-
zindo seu modo de vida, em estreita dependência do meio natural para 
sua subsistência e utilizando os recursos de forma sustentável (SNUC, 
projeto de Lei nº 2.892 de 1999). 

De acordo com Ferreira, “apesar de vetado o inciso e de não restar ne-
nhum tipo de esclarecimento sobre esta noção, a lei continuou, no entanto, 
a tratar de assuntos referentes a estas populações” (FERREIRA, 2004, 
p. 14). Como exemplo, a autora cita o artigo 4º, inciso XIII, que descre-
ve como objetivo do SNUC: “proteger os recursos naturais necessários à 
subsistência de ‘populações tradicionais’, respeitando e valorizando seu 
conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente”. 
No artigo 5º, inciso X, uma das diretrizes é garantir às “populações tra-
dicionais”, “cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais 
existentes no interior de unidades de conservação, meios de subsistência 
alternativos ou justa indenização pelos recursos perdidos”.

Para defi nir os moradores que habitam o Aventureiro, criou-se uma 
conjugação das categorias “população tradicional” e “caiçara”, ambas 
identidades atribuídas, já que as categorias nativas são “morador” e “fi -
lho do Aventureiro”. Sendo assim, devemos tratar essas categorias mais 
como de uso político do que como tipologias empíricas referentes a essas 
populações. O uso desses diversos termos pode ser observado nas atas de 
reunião do Ministério Público Estadual e no segundo inquérito civil públi-
co, instaurado em 2006. Nesse segundo inquérito, o MPE passou a pedir a 
permanência da população na praia do Aventureiro, inserindo-se também 
ele na dinâmica tutelar. Em 2006, o Ministério Público assumiu o papel de 
mediador autorizado e legítimo para tutelar os interesses dos moradores, 
defi nidos como “comunidade caiçara”, pedindo a “desafetação da praia do 
Aventureiro dos limites da Reserva Biológica da Praia do Sul”, de modo 
que os moradores pudessem permanecer na praia:

INSTAURO o presente INQUÉRITO CIVIL, com a fi nalidade de tutelar 
os direitos da comunidade caiçara da Praia do Aventureiro, haja vista a 
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existência de processo de desafetação da Praia do Aventureiro dos limi-
tes da Reserva Biológica da Praia do Sul, situada na Ilha Grande, Angra 
dos Reis, bem como para, ao mesmo tempo, fazer o Poder Público insti-
tuir outra Unidade de Conservação, na mesma área, com a fi nalidade de 
garantir a permanência da Comunidade no local que tradicionalmente 
habita e garantir meios para a subsistência da comunidade através do 
desenvolvimento sustentável com a preservação do meio ambiente.

Essas categorias foram, também, amplamente utilizadas na mídia. 
Uma reportagem de destaque do jornal O Globo sobre a operação Angra 
Legal, durante o carnaval de 2006, e seus efeitos posteriores nos meses 
seguintes, publicada em 7 de março de 2006, diz:

Prefeitura de Angra quer retirar os caiçaras da Praia do Aventureiro (...). 
A retirada dos caiçaras da Praia do Aventureiro será a medida mais ra-
dical prevista, a ser implantada depois da aprovação do plano de carga. 
Os descendentes dos indígenas hoje não passam de 120 segundo a Feema.

No dia seguinte, outra matéria desmente a retirada com a seguinte 
manchete:

Caiçaras da Ilha Grande. O Prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão 
(PMDB), vai propor à Feema a criação de um plano de desenvolvimen-
to sustentável para manter os caiçaras na praia do Aventureiro na Ilha 
Grande. Em vez de serem retirados do local, como planeja a Feema, os 
nativos continuariam desenvolvendo atividades turísticas, mas de forma 
controlada pelos órgãos ambientais. 

No dia 13 de março, a matéria “Que paraíso é esse?” tinha o seguinte 
subtítulo: “MP quer resguardar caiçaras do Aventureiro”.

Em dezembro do mesmo ano, um jornal da Ilha Grande publicou que 
a bióloga da Feema responsável pela reserva biológica fi cara surpresa com 
o fato de o Ministério Público Estadual de Angra dos Reis obrigar a ins-
tituição a permitir o camping em uma unidade de conservação como o 
Aventureiro: “pela primeira vez eu o vejo passando por cima do SNUC”. 
A bióloga declarou, ainda, que “esperava que o MP viesse violentamente 
em cima de nós, nos obrigando a desafetar a praia do Aventureiro da re-
serva. E nós responderíamos que é o Instituto Estadual de Florestas que 
pediu vistas ao processo e o mantém parado por um ano e meio” (O Eco, 
21/12/2006). Enquanto o processo para transformação da pequena praia 



240 Gustavo Villela Lima da Costa

do Aventureiro em Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) não 
andava, os problemas ambientais avançavam em ritmo acelerado. Segundo 
a então diretora da Divea, “houve um crescimento desordenado terrível de 
bares. Aquilo lá está fi cando um favelão”.

Caiçaras eles não são mais. Eu tenho uma lista com 12 casas que eles 
venderam, onde pessoas que não são da comunidade já estão morando. 
Vinte e dois deles têm residência em Angra, com geladeira, fogão, televi-
sor, celular, como qualquer um de nós, e usam o terreno de Aventureiro 
para alugar a campistas.

Esse novo vocabulário faz parte do processo de ambientalização dos 
confl itos fundiários na região e demonstra como se exerce a dominação 
simbólica que obriga grupos sociais a se enquadrarem a essas abstrações e 
rótulos para buscar seus direitos. Retomamos, aqui, a afi rmação de Bour-
dieu de que a representação do mundo social é produto de inumeráveis 
ações de construção a partir de palavras comuns, termos performativos 
que produzem o sentido do mundo social, contribuindo para produzir 
uma ordem social e os grupos que por elas são designados e mobilizados. 
Para além das palavras, segundo o autor: 

A construção da realidade social se cumpre nesses, e também por esses, 
inumeráveis atos de construção antagonistas que os agentes operam em 
cada momento em suas lutas individuais ou coletivas, espontâneas ou or-
ganizadas para impor a representação do mundo social que esteja mais de 
acordo com seus interesses: lutas, é claro, bem desiguais, já que os agen-
tes detêm um domínio muito variável dos instrumentos de produção da 
representação do mundo social (e também dos instrumentos de produção 
desses instrumentos) (BOURDIEU, 1977, p. 2).

Nesse sentido, podemos falar de casos similares ao do Aventureiro 
como constituindo grupos sociais que são “classes objeto”, pois, ao serem 
dominadas pela produção de sua imagem do mundo social e, por consequ-
ência, de sua identidade social, “as classes dominadas não falam, mas são 
faladas” (BOURDIEU, 1977, p. 4). Isso signifi ca que as classes dominantes 
possuem, entre outros privilégios, o de controlar sua própria objetivação 
e a produção de sua própria imagem, como podemos observar no caso 
estudado do Aventureiro. No caso do vocabulário comum e do conjunto 
de representações produzidas em torno do “meio ambiente” a partir dos 
quais ocorrem as negociações sobre a permanência da população e a le-
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galidade do trabalho com o turismo no Aventureiro, observamos que a 
representação dominante e externa se impõe até mesmo aos moradores e 
àqueles que se posicionam na defesa dos direitos daquela população em 
permanecer em sua terra.

Outro argumento de Bourdieu no mesmo texto ajuda a compreensão 
do processo jurídico em curso na praia do Aventureiro: a “folclorização” 
que tende a colocar grupos sociais em museus, convertendo-os em guar-
diões de uma natureza transformada em paisagem pelos grupos urbanos. 
Ainda de acordo com Bourdieu, esse processo de “folclorização” é um 
acompanhamento necessário da expropriação e expulsão desses grupos de 
suas terras (BOURDIEU, 1977, p. 4). Sobretudo entre alguns funcionários 
da Feema, foi frequente a ideia de incompatibilidade entre a preservação 
ambiental e a presença humana. Alguns ambientalistas entrevistados con-
sideram os seres humanos como “predadores naturais”, classifi cando o 
turismo da praia do Aventureiro como “predatório”. De acordo com o 
“ambientalista” que, a partir da Apedema, instaurou um inquérito civil 
público em 2000, a fi nalidade desse procedimento era o

remanejamento da comunidade em virtude da descaracterização da cul-
tura das comunidades tradicionais no Aventureiro (…). Foi pedido isto 
por quê? Porque hoje, esta comunidade do Aventureiro, infelizmente, se 
tornou um fator gerador de destruição, de turismo predatório do ambien-
te natural.

Como demonstra Pacheco de Oliveira, esse discurso propicia a legitimi-
dade da prática tutelar e o controle das condutas, já que a tutela pode ser 
considerada um “fator de controle do grupo social sobre um conjunto de 
indivíduos potencialmente perigosos para a ordem estabelecida, uma vez 
que partilham, junto com os infratores, de condutas vistas como antisso-
ciais” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1988, p. 352). A visão de que a popula-
ção da praia do Aventureiro possui condutas antissociais do ponto de vista 
ambiental é construída discursivamente tanto pelos ambientalistas quanto 
pelos gestores da ReBio, os funcionários da Feema. Ainda de acordo com 
a diretora da Divea, responsável pela administração da reserva biológica:

Eles começaram a avançar e agora, dentro da cabeça deles, eles não con-
seguem recuar. Se nós deixarmos por conta deles, em dez anos, você não 
consegue mais se aguentar no Aventureiro.
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A tutela, portanto, se diferencia de outras formas de dominação pois 
se funda no reconhecimento de uma superioridade inquestionável dos “tu-
tores” e na obrigação que eles contraem (para com o tutelado e com a 
própria sociedade envolvente) de assistir a conduta do tutelado de modo 
que o comportamento deste seja julgado adequado. A partir da crença na 
superioridade de um modo de vida sobre outro, há, para Pacheco de Oli-
veira, duas suposições básicas sobre as quais se assenta a necessidade desse 
mandato: 1) o tutelado não é plenamente capaz de defender, expressar ou 
mesmo conhecer seus reais interesses, havendo necessidade de alguém que 
atue ou decida em seu lugar para evitar que ele sofra ou seja lesado em con-
sequência de atos que outros com ele concluíram; 2) o tutelado não domina 
plenamente os códigos da sociedade nacional, necessitando de alguém que 
o oriente, mostrando os modos corretos de proceder em cada situação, 
disciplinando os seus modos de manifestação e evitando que ele transgrida 
as normas e entre em choque com direitos, valores ou interesses alheios 
(PACHECO DE OLIVEIRA, 1988, p. 336).

O que ocorreu com a dinâmica tutelar foi que os territórios foram 
defi nidos às custas de um processo de alienação das dinâmicas internas 
da comunidade do Aventureiro, em que se percebe que há um confl ito de 
“direitos”. O direito local, sobretudo no que diz respeito à questão fundiá-
ria, foi colocado em uma situação de sujeição a um direito que procura se 
construir como de abrangência nacional. É o caso das autorizações para 
construção de novas casas no Aventureiro. Um novo casal já não podia 
construir sua casa no terreno da família do marido, como era o costume. 
De acordo com um morador local, viviam em sua casa mais de 10 pessoas 
(ele próprio, sua esposa, uma fi lha com marido e três netas, um fi lho e sua 
esposa, além de uma fi lha solteira). No período da pesquisa, esse morador 
estava com uma obra embargada e multada pela Feema e dizia “não saber 
como fazer”, pois não tinha dinheiro para comprar uma casa nova em 
outro lugar.14

A ideia de um entreposto ou de uma unidade do Estado nas terras de 
grupos sociais a serem tutelados também é importante para garantir sua 
efi cácia e reforçar a crença em sua legitimidade e poder de atuação. A casa 

14 O caso está citado no relatório de vistoria ambiental de 24 de julho de 2003, que verifi cou os 
seguintes problemas diretamente ligados aos confl itos de direitos: as queimadas de bambuzais 
(espécies exóticas da mata Atlântica), desmatamento da mata nas encostas e construção de 
duas residências (alicerces). Como a pesca, no discurso local, vem “fracassando” ao longo 
dos anos e o afl uxo de turistas vem aumentando, todas as famílias do Aventureiro têm na 
exploração da atividade turística a base de seu sustento, demandando a “limpeza” de terrenos 
para abertura dos campings. Essa limpeza é vista pela Feema como degradação ambiental.
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da Feema e seu corpo de funcionários representam a presença física do 
Estado na praia do Aventureiro, exercendo a “dupla função simbólica e 
prática” nos termos da dominação legal proposta por Weber.15

Para compreender esse processo de mudança na estrutura do poder lo-
cal, buscamos trabalhar com os tipos ideais de Weber. A Feema representa 
uma autoridade legal, instaurando uma “dominação legal” em que o poder 
signifi ca “a probabilidade de impor a própria vontade, dentro de uma rela-
ção social, ainda que contra toda resistência e qualquer que seja o funda-
mento desta probabilidade” (WEBER, 1964, p. 43). Assim, a dominação 
da Feema sobre a população se baseia na crença de um saber calcado em 
um conhecimento científi co e jurídico, confi gurando, nos termos weberia-
nos, uma “administração burocrática”: “o fundamento de toda domina-
ção, por conseguinte de toda obediência, é uma crença: crença no prestígio 
de quem manda” (WEBER, 1964, p. 43). Essa dominação se impõe sob a 
forma de multas e operações de coerção, como a do carnaval de 2006, e 
com a ameaça constante de expulsão dos moradores. 

Ao realizarem a Operação Angra Legal, a Prefeitura de Angra dos Reis 
e os órgãos ambientais do estado (Feema e Instituto Estadual de Florestas) 
obtiveram os resultados esperados tanto física, na proibição das barracas e 
dos turistas, quanto simbolicamente, fortalecendo a crença e a efetividade 
da dominação do Estado. Nesse sentido, Weber ressalta que, em todas as 
formas de dominação, é vital para a manutenção da obediência haver um 
quadro administrativo (Feema) e uma ação contínua dirigida à sua realiza-
ção (presença física da Feema por meio da casa e dos funcionários na praia 
do Aventureiro). Esse é o processo visível no qual a “comunidade política” 
impõe-se à “comunidade de vizinhança”, alterando as relações de poder 
no local e instaurando uma nova ordem jurídica e uma nova hierarquia.

Considerações finais

A disputa no campo jurídico foi uma novidade para a população e é inte-
ressante perceber que o meio ambiente tornou-se um vocabulário comum, 
acionado como justifi cativa tanto pelos que querem a retirada da popula-
ção e o rigor da reserva biológica quanto pelos que pedem a desafetação 
da praia do Aventureiro da ReBio e a permanência da população. O Mi-

15 Nos desdobramentos da conquista, Souza Lima chama a atenção para o papel decisivo dos 
entrepostos, feitorias ou postos indígenas de onde a malha administrativa pode reordenar as 
unidades sociais conquistadas ou aliadas em termos “geográfi cos e político-culturais” (SOU-
ZA LIMA, 1995, p. 54).
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nistério Público Estadual foi acionado tanto em 2000, quando se posi-
cionou pela remoção da população, quanto em 2006, quando defendeu a 
permanência da população e a recategorização da praia do Aventureiro. 
Essa mudança demonstra como existem múltiplas visões e discursos sobre 
o que venha a ser o meio ambiente e de que forma as questões são enfren-
tadas pelos promotores de justiça pessoalmente, reforçando a ideia de que 
os funcionários não são abstrações do sistema, mas sujeitos em constante 
interação com a sociedade e com os grupos que a compõem.

Para compreendermos esse processo, foi preciso colocar em evidência 
as relações de dependência recíproca entre indivíduos ligados por uma sé-
rie de obrigações que são vistas, vividas e apresentadas por esses indiví-
duos como “dons”, além de uma reconstituição das transformações sócio-
-históricas recentes ocorridas na praia do Aventureiro. Em suma, procurei 
demonstrar como os laços pessoais entre as esferas da Feema, a partir de 
seu funcionário residente, e dos moradores foram rompidos e como, dian-
te dessas duas esferas de “opiniões públicas”, tanto na Feema quanto na 
praia do Aventureiro, houve a perda da reputação do funcionário residente 
e o aumento das tensões em seu trabalho de vigilância e tutela do meio 
ambiente. O caráter obrigatório que sustentou esses laços sociais se tornou 
visível justamente no momento da crise. É importante destacar, também, 
que foi esse o momento no qual o direito foi acionado pelos indivíduos 
como um meio de solucionar o confl ito.

Para compreender como foi possível a permanência dos moradores na 
praia do Aventureiro, confi gurando a singularidade do caso em meio ao 
cenário de expropriação de populações litorâneas vizinhas, e em que cir-
cunstâncias isso se deu, é fundamental entender como um direito local 
foi construído a partir da dinâmica tutelar. Essa dinâmica envolveu co-
erção e controle de um lado e proteção de outro e, localmente, propiciou 
a construção de uma política e um direito locais baseados em obrigações 
mútuas e na gestão personalizada dos confl itos por parte de funcionários 
do Estado. Esses agentes, ligados aos órgãos estatais, acabaram assumin-
do o papel de mediadores nos confl itos, tutelando os interesses tanto da 
reserva biológica quanto da própria população. Ao compreender esse pro-
cesso, fornecemos elementos empíricos para entender como a população 
do Aventureiro soube manejar a tutela do Estado a seu favor, conseguindo 
não apenas permanecer em seu território, mas modifi car sua vida a partir 
do turismo, negociando sua permanência e subsistência na praia do Aven-
tureiro sob um conjunto de regras sociais específi cas.
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A tutela no domínio privado: o patronato 
nas relações de trabalho

José Sergio Leite Lopes

A noção de tutela se aproxima de uma fi gura jurídica aplicada inicialmente 
à menor idade, à infância, pelo direito civil, que implica a ideia de proteção 
a um não adulto de modo a preservar suas chances como futuro adulto. A 
tutela remete ao futuro, por isso está ligada à questão da sustentabilidade 
e da reprodução. Desse ponto de vista, a tutela passa do direito civil para 
o direito público e se aplica à questão social da infância pobre, da delinqu-
ência, do trabalho infantil e também das populações indígenas.

A exemplo do que vem sendo feito por Antonio Carlos de Souza Lima, 
João Pacheco de Oliveira e várias outras pessoas, o seminário que deu 
origem a este livro fez um exercício de extensão da noção de tutela vincu-
lando sua conceitualização a uma forma específi ca de dominação, o que 
tem implicações para as relações de dominação, geralmente passando pelo 
Estado, embora também se aplique a relações pessoais em uma microes-
cala. Essa noção de tutela avança também sobre outros domínios aqui 
explorados, como os estudos sobre povoamento, imigração e trabalho (seja 
assalariado, seja na pequena propriedade familiar). Comento, a seguir, três 
textos apresentados naquele seminário que são o ponto de partida dos 
meus comentários para, em seguida, avançar no debate com base na mi-
nha pesquisa pessoal e na perspectiva do entendimento da tutela no domí-
nio privado, que me interessa mais diretamente.

Começo com algumas considerações sobre a extensão da tutela por 
parte do Estado para o domínio da cultura erudita, tema da apresenta-
ção de Marcia Chuva, que trabalha a tutela no domínio do patrimônio 
histórico e artístico, como proteção à cultura material legítima, onde há 
um predomínio da arquitetura, do conselho de notáveis, de eruditos etc. 
Marcia Chuva mostrou como, no passado, o patrimônio, referenciado pela 
cultura erudita, tinha na arquitetura seu eixo principal por meio do uso de 
categorias como proteção e tombamento. O alvo dessa proteção eram os 
bens que representavam critérios de homogeneidade, ao contrário do que 
hoje se prioriza com base em critérios que resultaram da descoberta da 
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diversidade cultural, associada à categoria recente de salvaguarda. Com 
base em critérios da cultura erudita, até recentemente era feita a seleção 
de bens a serem protegidos. Somente no fi nal do século XX houve uma 
mudança nos critérios de avaliação do patrimônio, sendo a ele incorpora-
do um conjunto de manifestações chamado de “cultura popular” e, mais 
recentemente, “cultura imaterial”.1

No caso do Iphan, é possível dizer que Rodrigo Mello Franco represen-
ta uma fração de classe mais aristocrática ou mais culta associada à ação 
do Estado que fez surgir um campo dos dominados entre os dominantes, 
uma fração intelectual da classe dominante que atua em uma área mar-
ginal do Estado Novo. Tanto é que continuou, ao longo do tempo, a ser 
controlada por uma elite intelectual atendendo aos interesses mais diversos 
– desde a proteção dos bens culturais, como no caso dos museus, até a pro-
teção contra “vândalos” que querem colocar ar-condicionado em edifícios 
tombados, querendo fazer prevalecer a lógica do lucro sobre uma lógica de 
longo prazo da manutenção de um patrimônio cultural. A transformação 
trazida pela noção de salvaguarda e pela atenção à diversidade cultural 
tem essas duas faces. Por um lado, o binômio proteção/tombamento é uma 
ação de um Estado centralizado, de fi scalização do Estado diretamente 
sobre as coisas e sobre as pessoas segundo as regras da cultura erudita. A 
salvaguarda está associada à incorporação dos outsiders da cultura popu-
lar, daquilo que não é erudito, mas que é importante para o país. Melhor 
dizendo, que se tornou importante ao longo do tempo. No caso da sal-
vaguarda, embora o Estado tenha esse caráter simbólico de autentifi car, 
reconhecer as práticas da cultura popular, sua ação é menor, pelo menos 
do ponto de vista fi nanceiro.

Outros estudos têm enfocado a presença do Estado como órgão tutelar 
para ações relativas ao meio ambiente. Embora o Código Florestal já exis-
tisse desde os anos 1930, junto com uma pequena legislação sobre o tema, 
a noção de meio ambiente, em que a natureza é vista como construída 
socialmente, é bem posterior e vai se intensifi car dos anos 1970 em dian-
te, com grande revigoramento nos últimos anos do século XX, quando 
foi aprovada uma nova legislação. O texto de Gustavo Lima Costa trata 
de categorias como educação ambiental, sustentabilidade e proteção aos 
biomas e às formas de vida ameaçadas de extinção na Ilha Grande, o que 
confi gura uma nova forma de ver a reprodução social, incluindo a nature-

1 Como já foi assinalado por Giralda Seyferth, paralelamente à noção de patrimônio 
histórico, existe o folclore, estudado por Rodolfo Vilhena (em Projeto e Missão. O movimento 
folclórico brasileiro 1947-1964. Rio de Janeiro: Funarte; FGV, 1997).
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za, a qualidade de vida para as gerações futuras e, no caso das reservas, as 
populações tradicionais. O autor levanta a possibilidade de permanência 
de uma população tradicional que consegue, ao longo dos anos, benefi ciar-
-se da presença do poder tutelar do Estado para continuar em seu local de 
moradia, contrariando tanto políticas ambientais restritivas quanto a pres-
são imobiliária. No caso dos moradores do Aventureiro, transformaram a 
tutela em outra coisa. Trata-se de um drama social: primeiro, a população 
vive ameaçada pelo presídio, depois, pelo controle estatal, mas acaba con-
seguindo se apropriar dessa tutela. Com o auxílio do Ministério Público, 
faz uma espécie de contratutela.

Todas essas análises se concentram na ação do Estado como tutor de 
pessoas e coletividades. Quero, agora, colocar a questão da possibilidade 
de pensar a tutela não no domínio das ações do Estado, mas no domínio 
privado. Para isso, recupero dados de minha pesquisa sobre fábricas e re-
lações de trabalho.

Tutela e relações de trabalho no domínio privado

O trabalho de Jair de Souza Ramos sobre imigração/colonização envol-
vendo ação espontânea e subsidiada; a cadeia tutelar de auxílio e favores; a 
circulação de subsídios, técnicas etc. estão também presentes em situações 
de recrutamento de trabalhadores na fase de industrialização. Na primeira 
metade do século XX, temos uma política de atração de trabalhadores 
do campesinato para a indústria. Não é uma imigração transcontinental, 
mas comporta muitas semelhanças, inclusive a forte dominação do patrão 
industrial, à semelhança dos grandes usineiros ou fazendeiros. Também a 
autoridade familiar, os novos padrões de moradia, o contato com novas 
tecnologias, a utilização de recrutadores e agentes aliciadores são exem-
plos dessa semelhança. No caso da indústria têxtil, existe a questão do 
acesso das mulheres e das crianças ao trabalho fabril, o que altera relações 
familiares. Tudo isso acontece, no caso das indústrias, no setor privado, 
que, por suas atribuições, assume funções quase públicas, já que os núcle-
os industriais nas periferias das grandes cidades ou até dentro das cidades 
estavam sob controle da administração municipal que, por sua vez, era 
controlada pela grande empresa local. Assim, entendo que, do ponto de 
vista da tutela, essas indústrias representam situações de governos locais 
de fato.

A fábrica tinha uma função pública e isso fi cou claro em momentos 
como, por exemplo, a crise de 1931, depois da Revolução de 30, quando 
algumas dessas empresas industriais – em particular, a Companhia de Te-
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cidos Paulista, de Pernambuco – que tinham colaborado com o governo 
deposto usaram milícias privadas (seus vigias) para lutar ao lado das forças 
governamentais contra os revoltosos. Com a vitória dos revoltosos e a pos-
se de Vargas, o governo fez verdadeiras devassas nessas grandes empresas, 
encontrando, inclusive, armas. Essa atitude gerou uma polêmica muito 
grande na imprensa dominante, que defendia essas práticas sob a justifi -
cativa de que os grandes proprietários, eles devem ser, teriam uma função 
pública diante da grande extensão territorial do Brasil e das populações 
ditas “não civilizadas”. Finalmente, chegou-se a um compromisso em que 
os vigias e as armas encontradas podiam ser usados para a vigilância in-
terna das propriedades, mas não politicamente (ver J. S. Leite Lopes. A 
tecelagem dos confl itos de classe na cidade das chaminés. Rio de Janeiro: 
Marco Zero; Brasília: UnB, 1988, cap. 6).

No domínio do trabalho, o tema da tutela merece ser explorado não 
apenas na questão da imigração e do povoamento, mas também na do 
recrutamento de mão de obra no interior do país em determinada época, 
assim como as consequências das relações de trabalho no que se refere à 
questão do patrimônio e da natureza, especialmente em empreendimentos 
privados. Assim sendo, levanto a questão de relações que se estabelecem no 
domínio privado – relações de trabalho, relações sociais locais etc. – nas 
quais a proteção e a educação ocorrem sem interferência do Estado, mas 
podem igualmente ser caracterizadas como tutela.

As noções de direito público e de tutela também podem ser aproxima-
dos do sindicalismo, entendido como tutela sindical. A estrutura sindical, 
construída a partir de 1930, teve sua primeira lei de sindicalização em 
1931. A partir de então, o Estado foi progressivamente se “assenhorando” 
da estrutura sindical. O sindicato, como um órgão público, de colaboração 
com o poder público, já começa a se confi gurar em 1931. A contraparti-
da desse vínculo era a possibilidade de intervenção ministerial, a questão 
do reconhecimento sindical. Pela antiga lei sindical, os sindicatos iam ao 
cartório e fundavam a sua associação livremente, sem qualquer necessi-
dade de reconhecimento estatal; como contrapartida, os sindicatos eram 
mais fracos, principalmente em áreas desfavoráveis, de grande dominação 
patronal. Do ponto de vista da propaganda do Estado, a vinculação trazi-
da pela nova legislação dava reconhecimento aos sindicatos, colocando-os 
sob a tutela do Estado em um quadro de proteção e educação, seguindo o 
pensamento de Oliveira Viana e vários outros pensadores dessa época que 
contribuíram para a nova legislação trabalhista.
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O vínculo Estado-sindicatos se solidifi ca na nova legislação social, na 
previdência social e em uma série de políticas sociais que propiciam uma 
aliança dos sindicatos com o patronato. Enfi m, pouco a pouco, instalava-se 
um novo sistema que substituía a tutela local (privada, das fábricas, como 
no exemplo acima) por uma tutela de nível mais institucionalizado, que se 
sustentava em pilares como o Senai, o Sesi, o Senac, entre outros.2 Essa tu-
tela se confi gurou de forma tão efi ciente que a ditadura militar não precisou 
inovar no direito sindical para manter o controle sobre os sindicatos.

Existe, também, uma relação muito próxima entre patrimônio históri-
co, fábricas tradicionais ou fábricas modernas, vilas operárias etc. do pon-
to de vista dos conjuntos arquitetônicos a serem preservados. Embora haja 
uma certa demanda pela preservação de fábricas, a difi culdade em fazê-lo 
é que elas podem ser vendidas; as vilas operárias, embora tenham uma 
harmonia inicial, com o tempo, sofrem mudanças por parte dos morado-
res. Mas o patrimônio de uma fábrica se assemelha ao de um engenho, de 
uma casa grande. São ambos centros locais vinculados ao patronato, que 
simbolizam um modo de vida: a grandeza patronal e as lutas contra esse 
patronato.

O caso de uma casa grande que se encontra, hoje, na área metropoli-
tana de Recife (na cidade de Paulista) é um exemplo interessante. É uma 
casa grande de estilo nórdico, que não tem nada a ver com o padrão de 
tombamento das casas grandes de engenho. É uma construção sui generis, 
constituída por um enorme jardim que os operários podiam frequentar 
aos domingos até os anos 1960. A parte dominante da família patronal é 
pelo lucro e pela transformação da casa em shopping center. A demanda 
de patrimônio se constituiu a partir de um movimento interclassista da 
própria cidade. O movimento tem a ver, também, com a questão ambiental 
e a proteção das áreas verdes no entorno da cidade.

Também aqui se coloca a questão dos limites de possibilidade do uso 
da tutela, que, inicialmente, é uma categoria de Estado – seja no direito 
civil, no direito público, que passa pelo Estado, basicamente –, para situa-
ções de mercado e capitalismo. Refi ro-me ao trabalho de Andrey Cordeiro 
Ferreira. Como se dá essa junção do domínio do Estado e do mercado? É 
o caso dos incentivos fi scais relativos à cultura, da entrada de empresá-
rios nas fundações e conselhos consultivos, de empresas poluidoras que se 
autoproclamam “verdes”... São casos de legitimação de certas formas de 

2 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai (criado em 1942); Serviço Social da 
Indústria – Sesi (criado em 1946); e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac 
(criado em 1946).
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dominação, seja administrativa, do Estado, ou de uma dominação social 
mais ampla, com relação a certos domínios do direito – por exemplo, a 
passagem do domínio do direito do trabalho, que é o direito público por 
excelência do início do século XX, que constitui a sociedade do bem-estar 
por meio da legislação social, atacada pelo capitalismo contemporâneo e 
pelos próprios detentores dos governos, do Estado.

A questão dos indesejáveis também é interessante. Manipulando as an-
tigas fi chas dos arquivos dos empregados das fi rmas/fábricas, é possível 
verifi car que o verso das fi chas era o local usual para observações sobre os 
trabalhadores. Pela fi cha, vê-se que muitos trabalhadores saíam das em-
presas e depois voltavam. Para outros, os versos das fi chas diziam: “esse 
não volta porque é indesejável” ou é “grevista”.

Para fi nalizar, quero testar o caráter profícuo dessa categoria da tutela 
do ponto de vista do controle e da proteção como forma de dominação em 
vários campos e as suas transformações ao longo do tempo.

Atualmente, um novo componente vem sendo acrescido à ação do 
Estado por parte da iniciativa privada: a aplicação de incentivos fi scais 
em projetos culturais. Tal estratégia tem sido recorrente nas iniciativas 
de preservação histórica e arquitetônica. Essas são ações que partem de 
organismos privados, empresas, fundações. A igreja principal da cidade de 
Tiradentes, em Minas Gerais, por exemplo, foi restaurada pela Fundação 
Roberto Marinho. Essa suposta ação civilizadora por parte das empresas 
surge como uma compensação, via incentivo fi scal, oferecida pela classe 
dominante em face de outros danos causados por essas mesmas empresas.

Tutela como futuro

A questão da tutela do Estado, portanto, reúne uma grande variedade de 
situações e leva a uma grande diversidade de soluções, encontradas caso a 
caso. Na verdade, está sendo criado um novo subtipo de direito, um novo 
ramo de direito. Um leigo que vá ao Ministério Público encontra, em uma 
sala, uma pessoa tratando de meio ambiente; em outra, alguém atuando 
em relação à infância; em outra, questões ligadas aos direitos do consumi-
dor; em outra, de patrimônio histórico. Inicialmente, pode-se questionar 
o que tem uma coisa a ver com a outra. São todas questões de interesse da 
população.

No que diz respeito à ação do Ministério Público sobre as relações de 
trabalho, é uma nova forma de intensifi car coisas que já estavam colocadas 
por outro ramo do direito público do passado, da época do Estado Novo, 
como trabalho infantil, trabalho escravo etc. A ideia de direito difuso, 
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ação popular, ação civil pública, compensações, compensação ambiental, 
ajuste de conduta – essas fi guras novas que surgem e se aplicam a domínios 
diversos. É um novo ramo do direito público que está sendo inventado a 
partir dessas situações concretas que têm, por trás, a questão da susten-
tabilidade e do futuro. A infância precisa ser preservada para o futuro da 
população, também a natureza, o patrimônio histórico. E tudo isso tem a 
ver com o consumidor, com o mercado, com as empresas...

Para concluir, acredito que esse novo direito voltado para o futuro pa-
rece estar intimamente ligado à ideia de reprodução da população, de ma-
nutenção de bens culturais para que as gerações futuras e a nação possam 
usufruir, possam se afi rmar em todos esses campos, garantindo a qualida-
de de vida das gerações futuras.



Imigrantes, estrangeiros: a trajetória de uma 
categoria incômoda no campo político1

Giralda Seyferth

A grande emigração de europeus para o continente americano coincidiu 
com o processo de consolidação dos Estados nacionais e, consequentemen-
te, produziu debates intensos sobre direitos de naturalização e cidadania 
e possíveis interferências de governos estrangeiros junto aos seus “nacio-
nais” em diáspora, além das previsíveis defi nições dos imigrantes preferen-
ciais. Não pretendo discorrer sobre a natureza política do Estado-nação e 
do nacionalismo. Mas é preciso notar que o princípio de nacionalidade foi 
marcado pelos pertencimentos baseados na equação Estado-povo-nação; e 
o nacionalismo vinculou a identidade nacional a uma comunidade de cul-
tura, língua, raça, etnia ou civilização, entre outros critérios de forte apelo 
simbólico. Existe uma dimensão do nacionalismo que excede seu conteúdo 
político. Gellner (1983, p. 1), por exemplo, assinalou que o nacionalismo 
é “um princípio político que sustenta que a unidade política e a nacional 
devem ser congruentes”, mas não deixa de dar atenção aos aspectos acima 
mencionados que conformam lealdades e identidades de grupo associadas 
à noção de cultura comum e consciência nacional.2 As ideologias naciona-
listas supõem a existência de comunidades unívocas, apelando para uma 
ideia subjetiva de nação que exclui os classifi cados pela categoria “estran-
geiro”, mesmo quando integram o Estado-nação na qualidade de cidadãos.

Nesse sentido, é importante a observação de Hobsbawm (1990, p. 131) 
sobre o incremento do “nacionalismo étnico” na segunda metade do sécu-
lo XIX, associado à crescente relevância do conceito de raça, inclusive no 
campo das ciências sociais, e, em termos práticos, ao considerável aumento 

1 Trabalho apresentado na mesa redonda Imigrantes e emigrantes: as transformações das 
relações do Estado brasileiro com a migração. 26ª Reunião Brasileira de Antropologia, reali-
zada entre os dias 1 e 4 de junho de 2008, Porto Seguro, Brasil.

2 Como observou Guibernau (1997, p. 92), “a nação, usando uma série particular de símbo-
los, mascara a diferenciação dentro de si mesma, transformando a realidade da diferença na 
aparência de similaridade, permitindo assim às pessoas se revestirem da ‘comunidade’ com 
integridade ideológica”.
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da migração geográfi ca. O racismo teve papel importante na ideação da 
sinonímia entre raça e nação; por outro lado, a eugenia de conteúdo racial 
infl uenciou as políticas imigratórias na maioria dos países ocidentais desde 
seu aparecimento como ciência dedicada ao controle de populações. Os 
movimentos eugenistas, formados por políticos, médicos, antropólogos e 
outros cientistas, foram mais comuns após o desfecho da Primeira Guer-
ra Mundial. O primeiro congresso que reuniu tais especialistas no Brasil 
realizou-se na década de 1920 e, signifi cativamente, destacou a imigração 
como principal alvo de políticas públicas seletivas. A ideia de eugenia, já 
delineada como prática de intervenção, porém, surgiu em 1869, discutida 
por Galton, em uma apropriação da noção darwiniana de seleção natural.3

A pretensão dessa “ciência” era, por um lado, o melhoramento racial, 
supondo a superioridade biológica dos europeus (ou “brancos”), e, por 
outro lado, a exploração das aptidões individuais a partir da crença nas 
vantagens hereditárias dos indivíduos bem-sucedidos.

A discussão sobre a eugenia racial marcou o 1º Congresso Brasileiro 
de Eugenia associada à imigração, embora estivessem em debate temas 
relacionados ao aperfeiçoamento das gerações futuras e à higiene e saúde. 
Assim, a imigração devia ser olhada sob o ponto de vista dos interesses 
da raça e da segurança política e social do país e, por isso, exigia “sele-
ção rigorosa” (ROQUETTE-PINTO, 1976, p. 45). Nação e formação do 
povo estão implícitas nesse discurso eugenista, bem como a preocupação 
com a miscigenação. Daí a ênfase dos eugenistas nos “interesses da raça”: 
sob esse ponto de vista, a vinda de indesejáveis tanto podia produzir a 
miscigenação inadequada como minorias enquistadas, trazendo prejuízo à 
formação nacional. A legislação, porém, poucas vezes estabeleceu critérios 
raciais de exclusão; a eugenia, no entanto, na sua versão de saúde e higiene, 
aparece em atos legais ao longo do século XX.

A outra questão relevante que pode ou não estar associada a um “pro-
blema racial” diz respeito às categorias que emergiram, sobretudo, depois 
da Primeira Guerra Mundial: minorias, apátridas, refugiados! Nenhuma 
delas se encaixava no perfi l desejado para um Estado-nação. São categorias 
atribuídas a indivíduos ou grupos supostamente sem Estado, coisa perce-
bida, por exemplo, nos tratados das minorias discutidos desde a formação 
da Liga das Nações, após a Primeira Guerra. O imigrante comum, mes-
mo considerado necessário, sempre foi visto como um problema ou risco, 

3 O livro de Galton tem o título Hereditary Genius e propõe políticas sociais voltadas para 
a manipulação da “aptidão hereditária”. Sobre a difusão da ideia de eugenia na América 
Latina, ver Stepan (2005).
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mas a emigração forçada, principalmente aquela em massa produzida por 
guerras e revoluções é, por si mesma, indesejável, apesar da aceitação do 
conceito de direitos humanos, ratifi cado por organismos internacionais e 
pela maioria dos Estados e, muitas vezes, esquecido ou camufl ado quando 
o assunto são os estrangeiros ou alienígenas. Arendt (1976) e Hobsbawm 
(1990) chamaram a atenção para o problema das minorias nacionais e dos 
apátridas, indivíduos e grupos portadores de nacionalidades sem Estado. 
De fato, imigrantes em geral, mas, principalmente, aqueles que se distin-
guem por meio de identidades nacionais ou étnicas fundadas na diferença 
cultural ou formam grupos minoritários4 são elementos perturbadores em 
uma sociedade nacional que se quer unívoca.

As palavras “estrangeiro” e “imigrante” aparentemente têm signifi ca-
ção diferente, mas, sob muitos aspectos, são usadas em sinonímia. Es-
trangeiro é o indivíduo natural de outro país ou, na versão substantiva, 
aquele que não é natural nem cidadão do país onde se encontra, conforme 
registram os dicionários. A palavra “alienígena” expressa o segundo sig-
nifi cado de forma mais categórica, pois marca a distinção entre indivídu-
os ou grupos desejáveis e indesejáveis e envolve, às vezes, sentimentos de 
suspeita e xenofobia. Imigrante, em um sentido mais geral, é aquele que se 
desloca para outro país e ali permanece. A imigração tem sido qualifi cada 
justamente pela entrada de indivíduos ou grupos em país estrangeiro com 
intenção de ali estabelecer sua residência ou, usando uma referência mais 
apropriada e que aparece nos discursos daqueles que assumiram a identi-
dade de imigrante no contexto da imigração em massa na virada para o sé-
culo XX, estabelecer um novo lar em uma nova pátria. Independentemente 
de outras qualifi cações, o imigrante é um estrangeiro ou alienígena, apesar 
da possibilidade de obter a cidadania como “naturalizado”.

Assim, o estrangeiro ou alienígena, em particular o imigrante que se 
estabelece em outro país sujeito à legislação específi ca, restritiva e sem di-
reitos plenos de cidadania por sua condição de estranho diferente, pertur-
ba a unidade da nação porque introduz, no mínimo, a diferença cultural 
ou étnica, algo quase intolerável para o nacionalismo. O objeto deste tra-
balho é analisar a progressiva mudança de signifi cados da categoria imi-
grante a partir da legislação e dos discursos sobre a política de imigração, 

4 O conceito de minoria é bastante amplo, mas seu surgimento, inclusive nas ciências sociais, 
está relacionado ao qualifi cativo “nacional”; depois, o conceito foi aumentado para grupos 
que, em razão da aparência física ou de características culturais, são considerados cidadãos de 
segunda classe ou mesmo discriminados (WIRTH, 1945). Tal formulação conceitual abarca a 
questão da desigualdade social. Banton (1977), porém, assinalou que as minorias constroem 
fronteiras de inclusão cujas bases são as crenças sobre nacionalidade ou etnicidade comuns.
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enfocando, principalmente, mas não exclusivamente, o período de maior 
afl uência de estrangeiros para o Brasil.

A categoria “imigrante” aparece no campo político no momento de 
consolidação do Estado brasileiro, na década de 1840, associada, por um 
lado, ao povoamento do território e, por outro, ao trabalho livre, tendo 
em vista as diferentes necessidades do Império e de algumas de suas pro-
víncias. Antes desse período, a palavra pouco aparece na legislação e nos 
escritos sobre a colonização estrangeira. O evento histórico aceito como 
marco inicial da imigração tem sido a fundação da colônia de Nova Fri-
burgo (RJ), em 1819. A abertura dos portos, em 1808, porém, permitiu a 
entrada de estrangeiros e sua fi xação em algumas cidades portuárias enga-
jadas em atividades comerciais.

Não importa o que é, de fato, considerado imigração nesse período. 
Vincular seu início a Nova Friburgo, porém, mostra sua associação com 
o deslocamento de estrangeiros. Os açorianos localizados no litoral sul no 
século XVIII não entraram no cômputo da imigração porque eram súditos 
do rei de Portugal, portanto, não cabia a designação de estrangeiros.

A documentação relativa a Nova Friburgo não faz referência a imigran-
tes. A palavra-chave é “colono”, com a respectiva nacionalidade – “suíço” 
– e religião – “católica romana”. Exceto pela nacionalidade, aí está deline-
ado o imigrante ideal reafi rmado ao longo do século XIX: pequeno produ-
tor rural familiar, preferencialmente católico. A carta compromisso de S. 
N. Gachet, o agenciador, trata da colonização suíça no Brasil e do preço 
por pessoa, arbitrado em moeda espanhola. O decreto de d. João VI, de 6 
de maio de 1818, esclarece a determinação de “promover e dilatar a civili-
zação do vasto reino do Brasil”, trazendo novos habitantes “afeitos aos di-
versos gêneros de trabalhos com que a agricultura e a indústria costumam 
remunerar os estados que os agasalham”. No Tratado de Colonização, de 
11 de maio de 1818, fi ca claro o interesse na localização de famílias em um 
núcleo colonial cuja base devia ser a pequena propriedade, por concessão 
do rei. Os textos legais não contêm as palavras imigrante e imigração, 
mas, nos decretos reais e no tratado mencionado, a colonização por suíços 
(brancos europeus5) é vinculada a povoamento, abastecimento (por meio 
da atividade policultora e artesanal) e civilização. O tratado prometeu aos 

5 A alusão à cor da pele aparece nos artigos que tratam da prestação do serviço militar: os 
colonos deviam colaborar para a manutenção dos regimentos portugueses de “cor branca”. A 
palavra “raça” ainda não era comum, mas, nessa referência aos “brancos”, estavam implícitas 
a questão da segurança (o temor de levantes de escravos) e a correlação entre colonização e 
civilização europeia.
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estabelecidos a naturalização plena na colônia, na condição de “verda-
deiros portugueses”, vassalos do rei. A imigração para Nova Friburgo, 
motivada pela crise agrária na Suíça, devia ser um experimento distinto 
da grande propriedade escravista e voltada para a produção de alimentos.

A maioria dos suíços abandonou a colônia por causa das condições 
precárias de assentamento em uma região acidentada,6 mas o fracasso foi 
contornado após a independência, em 1824, com o encaminhamento de 
alemães aos lotes abandonados. Os novos colonos faziam parte da leva 
recrutada por G. A. Schäfer nos estados alemães a serviço do governo 
brasileiro. Houve recrutamento simultâneo de soldados (mercenários) e co-
lonos. Estes últimos fundaram a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande 
do Sul, fato que mostra o interesse do Estado nessa forma de exploração 
agrícola. Schäfer e o naturalista viajante G. W. Freyreiss – ambos ligados 
à Corte no Rio de Janeiro – receberam sesmarias para promover a coloni-
zação com alemães no sul da Bahia. Contudo, tiveram difi culdades para 
implementá-la porque os imigrantes preferiram se fi xar no Rio Grande do 
Sul. Há vários registros sobre o descontentamento dos colonos alemães 
compulsoriamente destinados a Nova Friburgo e Frankental (BA) __ re-
beldia decorrente de promessas feitas no país de origem e não cumpridas 
pelos agenciadores, entre elas a de naturalização imediata. Concretamen-
te, o colono, mesmo sem a adjetivação formal de estrangeiro, não tinha 
liberdade de escolha e, na situação colonial, estava sujeito à autoridade do 
administrador nomeado pelo governo, sem possibilidade de livre trânsito.

Nesse período inicial da imigração – entre 1818 e 1830 –, a designação 
“colono” é a única presente nos decretos e outros documentos e sua con-
dição de estrangeiro se evidencia pelo fato de a colonização estar sujeita à 
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. Por outro lado, uma certa 
desqualifi cação social está presente quando o assunto são as gratifi cações 
pagas aos agenciadores: os colonos deviam ser “importados” ou “forneci-
dos” por um preço per capita, coisa que, mais tarde, repercutiu na Europa 
em analogia ao tráfi co de escravos africanos. Aliás, tal forma de agencia-
mento perdurou até a década de 1870, sob intensa crítica de imigrantistas 
brasileiros e europeus. A decisão 80, de 31 de março de 1824, que mandou 
estabelecer uma colônia de alemães no Rio Grande do Sul, por sua vez, 
referenda o caráter civilizador atribuído à colonização, afi rmando a “supe-

6 Essa primeira colônia estava localizada próxima a Cantagalo, região onde existiam prós-
peras fazendas de café, indicando que a colonização fi cou na periferia dos latifúndios escra-
vistas. Seu abandono foi causado pela má qualidade das terras, altas taxas de mortalidade e 
isolamento em relação aos mercados. Cf. Tschudi (1980) e Nicoulin (1981).
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rior vantagem de se empregar gente branca, livre e industriosa, tanto nas 
artes como na agricultura”.

As quatro colônias “alemãs” fundadas no sul em 1824 e 1829 e sua 
localização em entrocamentos de caminhos de cargueiros apontam para 
o caráter geopolítico também atribuído à colonização em terras públicas 
e sua intensifi cação. A proibição, em 1830, de gastos com a colonização 
interrompeu o fl uxo imigratório, mas não o debate sobre o assunto.

A categoria “estrangeiro” aparece com mais frequência a partir da dé-
cada de 1830, quando foi regulamentada a naturalização e, com ela, as 
condições especiais de cidadania. Decisões e avisos de alcance legal, por 
sua vez, dimensionam os estrangeiros indesejáveis ou, no mínimo, proble-
máticos: rebeldes (basicamente, aqueles que reclamam das condições de 
assentamento), gente que se desloca sem autorização escrita etc. Com a 
retomada da imigração em meados da década de 1840, aparece uma forma 
de qualifi cação do colono ou estrangeiro até então ausente. Ele deve ser 
robusto, saudável e diligente no serviço de que se encarrega, cabendo aos 
cônsules escolher os melhores lavradores e artífi ces. O colono genérico, 
simplesmente branco e civilizado, precisa agora ostentar outras qualida-
des, conforme observado, por exemplo, na própria legislação ou em textos 
inseridos no debate sobre a nova lei de terras, afi nal decretada em 1850. 
É o caso da Memória do visconde de Abrantes, publicada em Berlim em 
1846, período marcado pelas críticas ao regime escravista, considerado 
principal entrave para a ação de propaganda dos agenciadores. A missão 
diplomática do visconde na Prússia tinha por objetivo atrair a migração 
de alemães para o Brasil e, no texto, especifi ca o colono desejado: sóbrio, 
resignado, trabalhador e que respeita as autoridades. Apresenta sugestões 
para verifi car a “morigeração” e profi ssão dos “colonos engajados”, com 
uso de informações policiais para evitar “vagabundos” ou “imorigeros” 
(ABRANTES, 1941, p. 836). Na verdade, suas propostas podiam ser inter-
pretadas como ingerência em assuntos de outro país – a prática de controle 
e seleção (a boa escolha) de colonos. O aspecto de propaganda da memó-
ria está justamente na parte em que discute a forma de acesso à terra: a 
colonização devia ser realizada em terras públicas e os lotes, concedidos 
por compra às famílias de colonos. Anunciou, assim, as modifi cações logo 
depois de introduzidas pela Lei 601, de 1850 (e sua regulamentação pelo 
Decreto 1.318, de 1854), que proibiu as aquisições de terras devolutas por 
outro título que não o de compra.

No período inicial da imigração, não encontramos argumentos nacio-
nalistas ou manifestações de xenofobia e a proibição de gastos com a co-
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lonização, em 1830, não representou desinteresse ou ojeriza em relação 
aos estrangeiros. No período de recesso, o governo imperial autorizou al-
guns empreendimentos coloniais particulares, propostos por empresários 
estrangeiros em atividade no Brasil – todos em Santa Catarina. A coloniza-
ção particular foi regulamentada e incentivada após 1850 e tornou-se mais 
importante do que as iniciativas governamentais no processo de ocupação 
de terras devolutas.

Nesse contexto, é signifi cativo o uso sistemático da categoria “colono” 
– espécie de sinônimo de imigrante –, inclusive em decretos que regula-
mentaram a naturalização. As breves referências às políticas de coloniza-
ção após 1845 mostram os interesses econômicos e geopolíticos associados 
à imigração. Não estavam voltadas exclusivamente para o sul; os grandes 
fazendeiros paulistas queriam colonos sob contrato de trabalho para subs-
tituir a mão de obra escrava, lembrando que a retomada da imigração e 
a promulgação da Lei de Terras coincidiram com o fi m do tráfi co de afri-
canos. Concentrar a colonização no sul era importante para os governos 
imperial e provinciais porque ali havia terras devolutas em abundância, a 
densidade populacional era baixa e havia contenciosos fronteiriços, sobre-
tudo com a Argentina. O estabelecimento de colônias em outros lugares foi 
bem menos signifi cativo, quase pontual, como ocorreu no Rio de Janeiro, 
em São Paulo e em Minas Gerais, com exceção do Espírito Santo, onde a 
colonização devia solucionar o problema indígena.7

O investimento na imigração alemã, evidenciado na missão de Abran-
tes, não tinha motivações raciais ou assimilacionistas. Em 1824, o princi-
pal agenciador era alemão e pessoa da confi ança de d. Pedro I; na década 
de 1840, os estados alemães, particularmente a Prússia, foram destacados 
por Abrantes como os grandes fornecedores de colonos para as Américas. 
Desviar uma parte deles no caminho dos Estados Unidos para o Brasil 
passou a ser considerado um assunto de “interesse nacional”, em âmbito 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O engajamento de alemães para 
projetos de colonização, que prevaleceu até a década de 1870, portanto, 
pode ser relacionado ao volume de pessoas dispostas a emigrar, sobretudo 
as oriundas dos distritos agrários da Pomerânia. Apesar das difi culdades 
impostas pela Prússia à atuação dos agenciadores e empresas colonizado-
ras que pretendiam aliciar imigrantes para o Brasil, a maioria dos estran-

7 Petrópolis (RJ), fundada em 1845, é a colônia mais conhecida fora da região Sul. Em Minas 
Gerais, houve localização de alemães em Juiz de Fora e no Vale do Mucuri, cuja ocupação era 
considerada essencial para resolver a questão indígena. Assim como no Espírito Santo, falava-
-se na necessidade de “civilização dos índios” por meio da colonização estrangeira.



Tutela 261

geiros localizados em colônias até 1875 eram de origem alemã. Depois 
dessa data, os alemães foram numericamente superados por italianos e 
poloneses.

O que se destaca na confi guração dessa política de ocupação de ter-
ras públicas é justamente sua defi nição: “colonização estrangeira” e, nesse 
sentido, colono e imigrante são praticamente a mesma coisa. Daí a relativa 
ausência da categoria “imigrante” até mesmo nos textos legais e a corres-
pondência signifi cante entre colonização e civilização. Esse pensamento 
está sintetizado na frase de Tavares Bastos contida na memória apresenta-
da à Sociedade Internacional de Imigração em 1867: “a imigração deixou 
de ser, como o êxodo dos hebreus, o exílio forçado para se tornar o mais 
efi caz instrumento de civilização do globo” (BASTOS, 1976, p. 51).

A imagem do colono civilizador, porém, não signifi cou a aceitação ple-
na do estrangeiro disposto a se estabelecer no país e, assim, tornar-se, de 
fato, imigrante, com garantias e direitos. A própria naturalização não era 
fácil para os estabelecidos em núcleos coloniais isolados da sociedade na-
cional; para a maioria dos colonos, a naturalização só ocorreu na Repúbli-
ca, por decreto e compulsória. Os não católicos precisavam de autorização 
legal para realizar seus cultos, não podiam construir templos e tinham 
seus direitos civis prejudicados pelo poder temporal da Igreja católica.

Aos poucos, o colono estrangeiro tornou-se também um problema po-
lítico, ao fazer reivindicações e mostrar-se menos resignado e submisso. A 
liberdade religiosa e os direitos civis estavam entre as solicitações encami-
nhadas aos administradores de colônias e vários movimentos sociais envol-
vendo colonos descontentes com as condições de assentamento ocorreram 
no sul quando, depois de 1850, os fl uxos migratórios se intensifi caram 
(ROCHE, 1969; SEYFERTH, 1999). As situações confl ituosas, o aparen-
te desafi o às leis e autoridades, o não pagamento da dívida colonial e a 
mobilidade espacial motivada pela fundação de novos núcleos (portanto, 
o abandono de um lote por outro, alhures) deixaram à mostra um colono 
indesejado, politizado – estrangeiro, problemático, desqualifi cado como 
“comunista”. No Vale do Itajaí, por exemplo, alguns administradores acu-
saram os agenciadores do governo imperial de recrutar imigrantes de for-
ma descuidada, permitindo o engajamento de revolucionários de 1848 e 
comunistas. Reivindicações e manifestações públicas de descontentamen-
to, algumas resolvidas à força, deixaram em evidência o emigrado por 
motivos políticos, acusado de entrar no país disfarçado de agricultor.

No regime de trabalho por contrato (parceria), em São Paulo, também 
ocorreram manifestações. A revolta dos colonos alemães e suíços na Fa-
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zenda de Ibiacaba, do senador Vergueiro, ocorrida em 1857, é o movimen-
to mais conhecido por causa da sua repercussão na Europa depois da pu-
blicação do livro de Thomas Davatz, um de seus líderes. Tais ocorrências 
tiveram um efeito indesejado adicional, pois ajudaram a reforçar, no ex-
terior, a imagem negativa de país escravista, prejudicando o engajamento 
de imigrantes. O relato de Davatz e as condições precárias da maioria das 
colônias denunciadas por viajantes e representantes de associações que, no 
país de origem, procuravam dar assistência aos emigrados foram fatores 
decisivos para a promulgação da lei prussiana que criou entraves à emigra-
ção para o Brasil.

No entanto, presenças indesejadas e difi culdades de implementar a imi-
gração espontânea não arrefeceram o ímpeto imigrantista e colonizador. 
A própria legislação, porém, recomendava maior cuidado na seleção de 
colonos: deviam ser agricultores, preferencialmente acompanhados pela 
família, que provassem sua procedência, idoneidade e moralidade. A ques-
tão racial emergiu na segunda metade do século XIX, evidenciada na dis-
cussão sobre a imigração asiática – particularmente, a chinesa – e africana. 
As restrições aos europeus tinham referentes profi ssionais, morais, etários 
e de saúde. Nos outros casos, estavam presentes argumentos reportados 
à desigualdade racial e inferioridade cultural dos chineses (apresentados 
como representantes de uma civilização decadente, obscurecida pelo ópio) 
e dos africanos negros (cuja vinda seria equivalente ao restabelecimento 
do tráfi co de escravos). Nesse caso, os princípios econômicos e políticos da 
imigração e a defi nição da própria categoria de imigrante ou colono dão 
lugar à subjetividade da formação nacional, envolvendo também a imigra-
ção alemã e, com ela, o problema da assimilação dos estrangeiros.

Quando começaram os debates sobre raça e assimilação de imigrantes, 
os alemães predominavam nas áreas coloniais, mesmo em núcleos hetero-
gêneos. Eles eram colonos ideais para políticos como, entre outros, Abran-
tes, Tavares Bastos ou Augusto de Carvalho, mais preocupados com a 
modernização da agricultura e o fi m inevitável do regime escravista, com a 
ocupação do território e com os indicadores estatísticos mais signifi cativos 
da imigração ostentados pela vizinha Argentina. No campo político, esta-
vam em confronto com grupos nacionalistas que apregoavam o perigo de 
uma concentração de estrangeiros não assimilados, culturalmente muito 
distintos e não católicos no sul do país. Não eram necessariamente con-
trários à colonização estrangeira, mas queriam imigrantes (categoria que 
passou a ser usada com mais frequência) de origem “latina”. Para eles, ha-
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via uma tradição a ser respeitada e o Brasil devia fazer parte da civilização 
ocidental como país de formação latina, católica e de língua portuguesa.

Quais as implicações desse argumento, reportado à nação muito mais 
do que aos interesses do Estado na imigração? Certamente muda o perfi l 
do imigrante ideal, que não é mais qualquer europeu, mas os latinos mais 
próximos dos brasileiros – portugueses, italianos e espanhóis. Em geral, 
subentende uma nova confi guração da categoria estrangeiro, acoplada a 
imigrante e colono. Nos discursos mais radicais ou xenófobos, o aumen-
to da imigração alemã é apresentado como indício de invasão, tendo em 
vista seu direcionamento para o sul e, principalmente, a manutenção da 
língua, da cultura e da identidade nacional nas colônias – a etnicidade 
perturbando a unidade e homogeneidade nacional. A categoria problemá-
tica, portanto, é a do imigrante supostamente não assimilável, que se man-
tém estrangeiro usufruindo dos direitos de naturalização. No contexto da 
grande imigração, iniciada na década de 1880, os alemães foram numeri-
camente superados pelos “latinos”, especialmente pelos italianos, inclusive 
no regime de colonização, e São Paulo tornou-se o maior polo de atração 
de estrangeiros.

Isso não modifi cou substancialmente a percepção sobre imigrantes e 
colonos, mas trouxe o tema da assimilação e do caldeamento ou melting 
pot para a discussão das políticas imigratórias na Primeira República. A 
ideia de raça infl uenciou o pensamento social brasileiro, sendo debati-
da, inclusive, por altos funcionários públicos e políticos voltados para o 
“problema imigratório”, em grande parte vinculado à miscigenação. Nem 
todos os cientistas dedicados ao estudo das raças humanas aceitaram o 
pressuposto da desigualdade biológica, uma noção que predominou na era 
do imperialismo, reforçada pelo evolucionismo social. A “ciência das ra-
ças” classifi cou a humanidade em “tipos”, arbitrando certas características 
fenotípicas por suas frequências em diferentes grupos humanos; algumas 
correntes que usaram esse princípio classifi catório – caso da eugenia e do 
darwinismo social, por exemplo – acreditavam que a diversidade humana 
era produzida pela desigualdade das raças: isso permitia localizar os bran-
cos civilizados no topo da hierarquia e, em geral, os negros “bárbaros”, 
em aproximação com os grandes macacos antropoides, na base. Não cabe 
aqui discutir o racismo científi co e seu pressuposto de que as diferenças 
sociais e culturais refl etiam leis “naturais” incidentes nos processos civi-
lizatórios. Arendt (1976) chamou esse racismo de “doutrina orgânica da 
história”. Ele se manifestou no Brasil especialmente por meio da tese do 
branqueamento, modo de imaginar, no futuro, uma nação moderna e civi-
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lizada com um povo formado pela miscigenação seletiva com o concurso 
da imigração europeia. O ideal de branqueamento aparece desde os pri-
mórdios da imigração, mas, na República, recebeu o respaldo da ciência, 
baseada na noção de seleção social e na máxima de Gobineau sobre misci-
genação, apropriada à realidade nacional. Segundo Gobineau, a dosagem 
certa de mistura racial teria sido fundamental para desencadear processos 
civilizatórios, mas a miscigenação em larga escala produz decadência. A 
seleção social – um imaginado mecanismo de depuração das característi-
cas das raças “inferiores” – estaria atuando na sociedade brasileira porque 
os mestiços escolheriam cônjuges mais claros. O avanço da genética e os 
estudos sobre grupos mestiços arruinaram esse modo de apreender a mes-
tiçagem como processo de formação de uma raça histórica. Mesmo assim, 
a tese do branqueamento persistiu na discussão da política imigratória até 
meados do século XX.8

Em 1818, as palavras “branco”, “europeu” e “civilização” já estavam 
em pauta, mas a legislação posterior sobre a colonização estrangeira não 
contém restrições explícitas com base em critérios racialistas. No início da 
República, a ênfase na formação do povo pela miscigenação e um nacio-
nalismo crítico em relação à política de colonização do Império infl uen-
ciaram a promulgação de dois decretos que modifi caram, em parte, a le-
gislação anterior. O Decreto nº 58, de 14 de dezembro de 1889, concedeu 
a naturalização geral, de forma compulsória: deviam se manifestar apenas 
aqueles que não a desejassem. Com isso, um grande número de colonos 
obteve a cidadania, assegurando, inclusive, o direito de voto. Seguiu-se a 
Decisão 38, de 14 de março de 1890, que permitiu o alistamento eleitoral 
de estrangeiros naturalizados e alfabetizados, mesmo que não dominas-
sem o idioma português. O Decreto nº 528, de 28 de junho de 1890, refe-
rido à colonização, tornou livre a entrada de indivíduos válidos e aptos e 
não sujeitos a ação criminal no seu país, excetuando os nativos da Ásia e 
da África, os mendigos e os indigentes. Não houve uma proibição para a 
imigração originária desses dois continentes, mas ela só podia ocorrer com 
autorização do Congresso Nacional. No mesmo decreto, foi incluído um 
dispositivo que permitia a localização de “nacionais” (isto é, brasileiros) 
em núcleos coloniais, na proporção de 25%.

A principal crítica ao modelo imperial de colonização refere-se às co-
lônias “homogêneas” e à consequente difi culdade de assimilação. Os de-
cretos acima citados tinham motivação assimilacionista e as restrições a 

8 Sobre o racismo na virada para o século XX, ver Banton (1977) e Malik (1996); a ideia de 
raça e sua infl uência nos debates sobre a imigração no Brasil é abordada em Seyferth (2002).
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asiáticos e africanos mostram que o imigrante aceitável devia ser bran-
co, preferencialmente europeu e de moral ilibada. Interesses econômicos 
e diplomáticos tornaram parcialmente sem efeito as restrições relativas à 
Ásia, por meio da Lei nº 97, de 15 de outubro de 1892, que permitiu livre 
entrada de imigrantes de nacionalidade japonesa e chinesa. A imigração 
japonesa, iniciada em 1908, suscitou debates intensos sobre seus efeitos 
na formação (racial e cultural) nacional, apesar do reconhecimento quase 
geral da “aptidão” desses imigrantes para o trabalho agrícola. De qualquer 
modo, o problema da assimilação, com seu duplo sentido – biológico (cal-
deamento racial) e sociológico (integração à sociedade nacional) –, tornou-
-se indicador de brasilidade e, simultaneamente, do estrangeiro.

A desqualifi cação dos japoneses obedeceu a critérios raciais (sua supos-
ta inadequação no processo de branqueamento) e socioculturais (impossi-
bilidade de integração), sendo este último aplicado também aos alemães e 
seus descendentes nascidos no Brasil. Sob esse aspecto, japoneses e alemães 
passaram à condição de estrangeiros irredutíveis. Nas referências à colo-
nização alemã, ocorreu uma mudança no signifi cado das categorias “es-
trangeiro” e “imigrante”, também aplicadas aos não assimilados, apesar 
do jus soli.9

A “grande imigração” ocorreu na Primeira República, garantindo a 
continuidade dos projetos de colonização, mas dirigida principalmente 
para São Paulo – onde aumentou a demanda por imigrantes depois da abo-
lição – e para as maiores cidades. O interesse na colonização pode ser ob-
servado na própria legislação, que garantia subsídios apenas para famílias 
assentadas em núcleos coloniais. Isso explica a proeminência da temática 
da assimilação quando o assunto são as regiões coloniais, povoadas por 
imigrantes e, na expansão, por seus descendentes, dando margem à criação 
de “colônias mistas”. Os “latinos” – maioria no novo contexto imigratório 
– e os imigrantes urbanos, por sua maior proximidade com os nacionais, 
não pareciam tão incômodos para o projeto de nação republicano.

Apesar da expressividade da imigração urbana, a legislação federal re-
ferente à colonização e à imigração continuou sob responsabilidade da 
pasta da agricultura (no caso, o Ministério da Agricultura, Indústria e Co-
mércio). A categoria “imigrante” passou a ser usada com mais frequência 

9 O fl uxo alemão é o mais antigo, e a etnicidade teuto-brasileira, fundamentada em uma 
identidade relacionada ao uso da língua materna e à diferença cultural produzida no curso 
do processo imigratório, consolidou-se na transição do Império para a República, dando 
margem à desqualifi cação política dos naturalizados e de seus descendentes. Para o naciona-
lismo, imigrantes e descendentes permaneciam estrangeiros, constituindo um perigo para a 
unidade nacional.
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do que “colono”; mas recebeu nova defi nição, contida no Decreto nº 6.455, 
de 19 de abril de 1907, e repetida no Decreto nº 9.081, de 3 de novembro 
de 1911, ambos relativos à regulamentação do Serviço de Povoamento do 
Solo Nacional. De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 6.455,

serão acolhidos como imigrantes os estrangeiros menores de 60 anos 
que, não sofrendo de doenças contagiosas, não exercendo profi ssão ilí-
cita, nem sendo reconhecidos como criminosos, desordeiros, mendigos, 
vagabundos, dementes, ou inválidos, chegarem aos portos nacionais com 
passagem de terceira classe (grifo nosso).

O Decreto nº 9.081 acrescenta o acolhimento dos portadores de pas-
sagem de segunda classe. As restrições de natureza eugenista e policial, 
comuns na regulamentação da imigração em toda parte, falam por si mes-
mas. Concretamente, a imigração é claramente associada à pobreza e o 
imigrante possui uma especifi cidade: é passageiro de segunda ou terceira 
classe, atributo que permanece na defi nição nas décadas seguintes.

A imigração sempre suscitou posicionamentos contraditórios em qual-
quer época: considerada necessária e, até mesmo, instrumento de civili-
zação na consolidação do Estado, pode ser convertida em problema ou 
perigo nos períodos de crise ou produzir sentimentos de xenofobia quando 
referenciada à nação. A legislação brasileira e os atos de governo mostram 
que, primeiro, os agenciadores e, depois, também na República, as em-
presas de navegação e as sociedades colonizadoras foram incentivados a 
trazer imigrantes da Europa. Esse tipo de incentivo desaparece depois da 
Primeira Guerra Mundial, um período de endurecimento geral no controle 
de estrangeiros. Até aí, o Estado brasileiro promoveu uma imigração diri-
gida, em parte subsidiada e destinada a atividades agrícolas e artesanais, 
sem impor maiores restrições à imigração espontânea, inclusive a de perfi l 
urbano. Resumindo, havia controle e seleção, sobretudo depois de 1889, 
mas também facilidades, apesar da eugenia. O desfecho da guerra, porém, 
produziu ampla reconfi guração de fronteiras territoriais e o surgimento 
de novos Estados e, a partir daí, o deslocamento em massa de gente sem 
cidadania ou, conforme a expressão stateless person, pessoas sem Estado.

No pós-guerra, surgiram novas categorias enquadradas no conjunto 
dos imigrantes indesejados – “refugiados” e “apátridas” –, amplamente 
discutidas na Liga das Nações, que convocou várias conferências interna-
cionais para tratar do assunto e criar uma legislação específi ca para mino-
rias nacionais e refugiados em nome dos direitos humanos. Como obser-
vou Arendt (1976, p. 209), grupos minoritários e apátridas existiam antes 
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e, às vezes, possuíam direitos civis, mas não políticos; depois de 1918, 
evidenciou-se um fenômeno de massa, uma situação em que “milhões de 
pessoas viviam fora da proteção legal normal e normativa, necessitando 
de uma garantia adicional dos seus direitos elementares por uma entidade 
externa” (no caso, a Liga das Nações). O termo “apátrida” diz respeito ao 
indivíduo que perdeu a nacionalidade, a pertença a um Estado, portanto, 
não possui nem identidade nacional, nem pátria. Para “refugiado”, não 
existe defi nição unívoca e a própria concessão do refúgio ou asilo depende 
da avaliação dos motivos que forçaram a migração. Na década de 1920, 
o termo era usado para designar uma pessoa que, por força maior, dei-
xou seu lar, dependendo da hospitalidade dos outros. Em uma defi nição 
sociológica da mesma época, refugiado é alguém que deixou o território 
do Estado do qual é nacional e não possui mais sua proteção, conforme 
registra verbete da Encyclopaedia of the Social Sciences (MACARTNEY, 
1934). Em termos mais gerais, marca uma pessoa desenraizada, sem lar e 
sem status e proteção nacional – um migrante involuntário. O epíteto “sem 
raízes” e o estigma que o acompanha, com sua desvinculação territorial, 
categoriza o refugiado e seus homólogos – exilado, deslocado. De fato, há 
uma questão de identidade e sua territorialização (MALKII, 1996) que 
permite enquadrá-lo como um problema nacional.

Outras considerações sobre o surgimento dessas categorias e suas im-
plicações políticas são desnecessárias. Elas repercutiram no Brasil e estão, 
até hoje, presentes na discussão sobre os direitos dos imigrantes. Diante 
dessa conjuntura internacional entre as duas guerras mundiais, a legisla-
ção imigratória brasileira foi novamente alterada, agora pelo Decreto nº 
4.247, de 1921, que regulou a entrada de estrangeiros no território nacio-
nal. A partir daí, o termo empregado passou a ser “estrangeiro” e a legis-
lação posterior, além das condições exigidas para a entrada no país, trata, 
com minúcias, da expulsão dos indesejáveis, sobretudo aqueles que foram 
banidos ou expulsos de outro país. Um outro decreto (de número 16.761, 
de 31 de dezembro de 1924) estabeleceu que

a entrada somente será permitida ao imigrante que apresentar à autorida-
de competente (...) os documentos devidamente autenticados que provam 
sua boa conduta, bem como a respectiva carteira de identidade com foto-
grafi a, indicação de idade, nacionalidade, estado civil e profi ssão, impres-
sões digitais e características pessoais.

Exigia-se, claro, o visto, e além dos preceitos policiais acima arrolados, 
estavam especifi cados os velhos critérios eugenistas e morais. Os decretos 



268 Giralda Seyferth

do início da década de 1930 não modifi caram tais dispositivos, mas inclu-
íram ciganos, prostitutas e nômades entre os indesejáveis e, vagamente, 
mencionavam “razões político-sociais” para recusar o visto de entrada. O 
interesse na colonização, porém, persiste acoplado à imigração. No De-
creto nº 14.258, de 1934, a categoria “imigrante” é atribuída apenas a 
agricultores, artífi ces e técnicos, especialmente aqueles destinados a nú-
cleos coloniais. Esse mesmo decreto instituiu as “cartas de chamada”, que 
facilitavam a entrada de imigrantes que tivessem parentes estabelecidos no 
Brasil. Elas foram depois revogadas, sob suspeita de permitir a vinda de 
gente não idônea. No mesmo ano, surgiu o regime de cotas, incluído na 
Constituição sob o argumento de preservar o país de uma imigração de-
sordenada e prejudicial à sua formação étnica, cultural e social – pretexto 
que marcou as discussões da política imigratória do Estado Novo, em par-
te assentadas nas mesmas noções de raça e miscigenação que embasaram 
a tese do branqueamento (SEYFERTH, 2002). As cotas permaneceram no 
texto constitucional de 1937, com a mesma defi nição: 2% sobre o volume 
de entrada de cada nacionalidade entre 1884 e 1934 – favorecendo os “la-
tinos”, pois os maiores fl uxos vieram da Itália, de Portugal e da Espanha.

A manutenção das cotas e a criação do Conselho de Imigração e Co-
lonização como órgão regulador foram justifi cadas pela necessidade de 
garantir ao país uma “imigração dirigida”, conforme registra o manual do 
estrangeiro então sancionado. Por meio dela, o governo pretendia impor o 
encaminhamento técnico e científi co das correntes imigratórias “para uma 
colonização racional, observadas as questões de etnologia, concentração, 
assimilação, bem como as condições de ordem política, social e moral”. 
Logo depois, em 1938, o termo “imigrante” foi substituído por “perma-
nente”, e este devia ser, preferencialmente, agricultor. O Decreto-lei nº 
406, do mesmo ano, manteve as restrições anteriores – incluindo ciganos e 
“gente nociva à ordem pública e à segurança nacional” na lista dos exclu-
ídos – e o regime de cotas, destinando 80% delas para agricultores, além 
de endurecer a identifi cação e o registro de estrangeiros.

Os decretos e projetos de lei relativos aos estrangeiros e o arrocho in-
terno sobre imigrantes e descendentes impostos pela campanha de nacio-
nalização durante o Estado Novo mostram, junto com os numerosos escri-
tos e justifi cativas de pensadores sociais, técnicos vinculados ao aparelho 
de Estado e militares que publicaram artigos na Revista de Imigração e 
Colonização, que tais dispositivos serviam para mascarar as motivações 
de natureza racial, por um lado, e políticas e sociais, por outro. Todos se 
referem genericamente à seleção de estrangeiros por critérios “político-so-
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ciais”, o que mascara a intolerância relativa aos refugiados ou migrantes 
involuntários produzidos no pós-guerra na Europa e no Oriente Médio, 
mas também pela emergência de regimes totalitários e pelo próprio colo-
nialismo. É bastante signifi cativa, por exemplo, a recusa de visto de entra-
da a africanos sem documentos, o que se aplica, em geral, aos refugiados: 
a justifi cação da recusa se faz pelo fato de não haver garantia de repatria-
mento. A motivação racial, porém, não estava ausente nesses casos.

O posicionamento vigente acerca de apátridas, refugiados e imigrantes 
durante o Estado Novo pode ser observado também nos anteprojetos de 
lei que estavam em discussão no âmbito do Conselho de Imigração e Colo-
nização para ajustar uma nova legislação para depois da guerra, supondo 
um aumento considerável da migração internacional. No principal ante-
projeto10 em discussão durante a guerra, a ideia de “imigração dirigida” 
persiste. No artigo 14 consta que não deve ser permitida a entrada se o 
estrangeiro não for portador de passaporte expedido por país reconhecido 
pelo Brasil. O texto mantém a restrição aos ciganos e “congêneres” e aque-
las que aludem à eugenia, incluindo dispositivo que restringe a entrada de 
apátridas, no parágrafo 3º do artigo citado: “só é permitida a concessão de 
visto temporário a apátrida quando este estiver, de direito e de fato, auto-
rizado a voltar ao país onde tenha residido”. Exigir desse tipo de imigrante 
a garantia de repatriamento ou expulsão inviabiliza a entrada no país. O 
dispositivo legal, portanto, não proíbe o visto (temporário), mas impõe 
condições que o tornam inviável.

No mesmo anteprojeto fi ca estipulada, mais uma vez, a preferência por 
agricultores, provavelmente relacionada à expansão da fronteira agrícola 
no Sul e no Centro-Oeste, em grande parte por meio da migração interna 
de descendentes de colonos. Destaca-se, porém, o preceito racial de ex-
clusão: o visto permanente só devia ser concedido “a estrangeiro de raça 
branca”. Pode causar estranheza a inclusão de um dispositivo claramente 
racista na política imigratória. No entanto, o Conselho de Imigração e 
Colonização era composto por indivíduos afi nados com o ideal de bran-
queamento – entre eles, Oliveira Vianna e Arthur Hehl Neiva, reticentes e 
ambíguos em relação aos apátridas, refugiados e não brancos.11 Na parte 
das justifi cativas, aparece a preferência por brancos assimiláveis, dispostos 

10 Anteprojeto de lei sobre imigração e colonização, apresentado pelo Cônsul Wagner P. Bue-
no na sessão do CIC de 30 de agosto de 1943 e publicado pela Imprensa Nacional.

11 Ver, por exemplo, Neiva (1944) e sua eloquência a favor de restrições político-sociais e da 
imigração “branca”, argumentando com o “direito” de desejar o branqueamento da população.
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a se estabelecer em alguma linha colonial – perfi l ideal dos imigrantes de-
lineado desde os tempos do Império.

Além da permanência da “questão racial”, revela-se também a impor-
tância atribuída a dispositivos denominados “policiais”, “judiciários” e 
“ideológicos” arrolados nos “critérios político-sociais”. A posição em re-
lação aos indesejáveis era bastante ambígua porque, em 1938, o Brasil 
havia participado da Conferência de Evian, na França, onde se discutiu a 
questão dos refugiados. A entrada destes era “inconveniente” porque não 
dava margem à seleção, e o interesse brasileiro devia prevalecer sobre ou-
tras considerações de natureza humanitária, levando-se em conta a “segu-
rança nacional”. A introdução de elemento ideológico aponta diretamente 
para questões políticas, principalmente para o comunismo. Assim, para 
o governo brasileiro, a imigração não podia ser liberada, embora fosse 
necessária para povoar o território nacional e para o desenvolvimento da 
agricultura. Segundo os “imperativos de segurança nacional”, o Brasil pre-
cisava selecionar as correntes imigratórias sob o aspecto eugênico, étnico 
e político. Nesse desiderato, o termo “étnico” é eufemismo para “racial” e 
político diz respeito a ideologias de esquerda e aos refugiados e apátridas. 
O “alienígena” deve estar sob controle do Estado.

Aí está a categoria mais extrema de exclusão: na campanha de nacio-
nalização, a categoria “alienígena” foi atribuída a estrangeiros e descen-
dentes de imigrantes não assimilados, desprovidos, portanto, da própria 
condição de nacionalidade brasileira. O “abrasileiramento” forçado duran-
te o Estado Novo, com intervenção direta, inclusive das forças armadas, 
nas organizações comunitárias étnicas, baseava-se no mesmo princípio de 
“segurança nacional” que orientou a exclusão de imigrantes por motivos 
raciais e políticos. Cidadãos sem brasilidade, grupos minoritários emigra-
dos por motivos políticos e indivíduos ou grupos com fenótipo inadequado 
(o conjunto dos não brancos) perturbam a desejada unidade do Estado-
-nação. Alienígena, nesse sentido, não é simplesmente alguém que nas-
ceu em outro país; é o “outro”, cultural e etnicamente diferente, que não 
compartilha a mesma identidade, não é copartícipe da formação nacional. 
Trata-se, mais uma vez, do duplo sentido da assimilação e seu pressuposto 
de acomodação aos cânones da brasilidade que incluem o “melting pot” 
(ou crisol de raças) nacional.

A concepção de senso comum dos próprios imigrantes aproxima-se da 
defi nição geral: pessoas ou grupos que se estabelecem em outro país onde 
não são nacionais, mas essa condição pode ser obtida pela naturalização 
e está assegurada aos descendentes pelo direito de solo. Em alguns depoi-
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mentos e escritos memorialistas, a condição de imigrante é assumida no 
desembarque (exatamente de segunda ou terceira classe), como na fala de 
um pastor luterano que lidera pequeno grupo de seguidores:

O Hamburg parte, e lentamente desaparece no horizonte a última coluna 
de fumaça. A última ponte para a velha pátria está rompida. Se alguém 
me tivesse dito que seria para sempre! Mas agora importa não olhar para 
trás, e sim para frente. (LANGE, 2003, p. 85)

Nesse parágrafo de seu memorial, o pastor Lange parece hesitar, mas o 
sentimento de apátrida dura pouco, pois ser imigrante supõe a fi xação em 
um lar na nova pátria. A partir daí, emergem novas identidades, perten-
cimentos comunitários, etnicidades que os grupos migrantes constroem e 
que, no período de nacionalismo xenófobo do Estado Novo, parecia trai-
ção ao espírito nacional.

Após 1945, a legislação do Estado Novo continuou em vigência e não 
houve recuo imediato da intervenção nacionalizadora, mais intensa nas 
regiões de colonização estrangeira no sul e direcionada, sobretudo, para 
os dois grupos considerados mais alienígenas – os alemães e os japoneses. 
A legislação atual, promulgada durante a ditadura militar – Lei 6.815, de 
1980, alterada pela Lei 6.964, de 1991 –, mantém os mesmos dispositivos 
em relação aos apátridas (o termo “refugiado” está ausente), isto é, só 
podem obter visto de permanência apresentando a documentação usual 
(passaporte) e a prova ofi cial de poder retornar ao país de procedência ou 
ingressar em outro, salvo impedimento que deve ser avaliado pelo Minis-
tério das Relações Exteriores.

Também estão excluídos os estrangeiros considerados nocivos à ordem 
pública ou aos interesses nacionais, coisa que dá margem a muitas inter-
pretações e difi culta o reconhecimento da própria condição (política, in-
clusive) de apátrida, refugiado ou exilado. Enfi m, pouca coisa mudou em 
relação aos imigrantes incômodos. Os classifi cáveis na condição de refu-
giados, porém, são, hoje, regidos por lei específi ca (Lei 6.474, de 22 de ju-
lho de 1997), que remete a direitos e deveres estabelecidos por convenções 
internacionais assinadas pelo governo brasileiro, assegurando refúgio aos 
indivíduos perseguidos por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas e que se encontram fora do seu país de nacio-
nalidade ou não podem ou não querem fi car sob a proteção de tal país.

Na atual conjuntura de globalização, os debates sobre a imigração de 
trabalho e a questão dos refugiados mostram o quanto os deslocamentos 
transnacionais ainda perturbam os Estados-nação, que, paradoxalmente, 
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precisam de mão de obra migrante, sobretudo aqueles países de capitalis-
mo avançado com baixas taxas de natalidade. Signifi cativamente, a imi-
gração qualifi cada não tem problemas. São os pobres que incomodam e é 
a eles que a categoria imigrante se aplica.

A longa tramitação da nova lei de estrangeiros no Brasil mostra a difi -
culdade em lidar com o tema da imigração no campo político. Ao percor-
rer a história da imigração, percebe-se que os interesses do Estado estão 
acima dos ideais nacionalistas e dos direitos humanos. Em 1818, a catego-
ria “colono” incorporou a categoria “imigrante” e a imigração e a coloni-
zação foram reguladas como processo único, voltado para a ocupação do 
território; isso perdurou até o Estado Novo. Desde os primórdios, o Estado 
promoveu a “imigração dirigida” para atividades agrícolas e povoamento. 
A categoria “imigrante” surge mais forte na legislação depois da Primeira 
Guerra Mundial, agora com sentido mais abrangente do que a sinonímia 
com colono, pois, no século XX, houve maior procura pela localização 
urbana. A partir de então, o imigrante é convertido em estrangeiro e, de 
uma forma estigmatizada, em alienígena, dada a relevância da ideia de 
assimilação/caldeamento.

Os interesses mais propriamente “nacionais”, vinculados à formação 
histórica baseada no caldeamento (termo mais usado do que miscigena-
ção), na noção de cultura luso-brasileira e na língua portuguesa como ex-
pressões do “espírito nacional” (ou “brasilidade”) não podem ser subes-
timados. A “imigração direcionada” não se restringiu à questão agrária; 
implicava na seleção de natureza racial que, sob muitos aspectos, persistiu 
ao longo do século XX. A “grande imigração” foi europeia e sua retração, 
na década de 1930, trouxe de volta a questão racial (a tese do branquea-
mento), evidenciada no debate sobre os japoneses, que haviam ultrapassa-
do numericamente os fl uxos europeus. Afi nal, os europeus eram apenas 
um problema de assimilação; os outros eram ameaças à formação do povo 
– elemento fundamental da nação.

A realidade atual é bem diversa, pois o Brasil é o destino, principal-
mente, de imigrantes latino-americanos, africanos e asiáticos, muitos dos 
quais em situação irregular perante a lei de estrangeiros. Não importa 
sua origem: o (i)migrante continua sendo considerado um “outro” pro-
blemático em um mundo globalizado no qual os transnacionalismos e os 
localismos estimulam identidades territorializadas nem sempre aceitáveis 
no campo político e os deslocamentos mais expressivos continuam sendo 
provocados por motivações de natureza econômica que, de certa forma, 
trazem de volta o velho estigma da “terceira classe”.
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As muitas faces da tutela: imigrantes subsidiados 
e mecanismos de condução de populações

Jair de Souza Ramos

A partir da perspectiva do poder tutelar, abordo, neste capítulo, as repre-
sentações e práticas acerca dos temas da imigração e da colonização desen-
volvidas pelos agentes do Serviço de Povoamento do Solo Nacional,1 uma 
agência do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio responsável 
pela implementação das políticas federais de imigração e colonização no 
período que vai de sua fundação até meados dos anos 1920. A imprecisão 
contida no termo “meados” traduz aquela relativa ao fechamento da agên-
cia. Como é característico da administração pública brasileira, ela foi reno-
meada algumas vezes ao longo da década de 1920 e novas atribuições lhe 
foram dadas, mas seus agentes permaneceram e algumas das linhas mestras 
de sua atuação são visíveis no Conselho de Imigração e Colonização que 
veio a funcionar na década de 1930. Outro sentido por trás da aparente 
imprecisão dos termos reside no fato de que o funcionamento da agência 
mudou progressivamente durante e após a Primeira Grande Guerra (1914-
1918), de modo que se encontram, aqui, tanto continuidades quanto rup-
turas em relação às atribuições originais do Serviço de Povoamento.

O tema da “tutela” foi objeto de esforços de investigação empírica e 
teorização por pesquisadores sediados no Museu Nacional do Rio de Ja-
neiro e grande parte do meu percurso de formação foi feito no interior 
desses esforços. Esses investimentos frequentemente se benefi ciaram de 
uma continuidade entre empiria estudada e teorização, na medida em que, 
ao estudo de populações submetidas a um regime jurídico-administrativo 
nomeado como tutelar, correspondeu uma análise teórica dessas relações 
de dominação a partir do conceito de “poder tutelar”. Em termos formais, 
essa continuidade obscureceu a distinção entre dois signifi cados embuti-
dos na expressão “poder tutelar”: de um lado, o poder tutelar seria um 
exercício de poder estatal sobre populações, operacionalizado por meio do 
instituto jurídico-administrativo da tutela, em uma versão mais restrita do 

1 Aqui referido como “Serviço de Povoamento” ou “Povoamento”.
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conceito; de outro, o poder tutelar seria uma forma específi ca de exercício 
de poder estatal sobre populações, passível de ser enxergado mesmo no 
caso de o investigador analisar populações que não são formalmente sub-
metidas a um regime jurídico-administrativo tutelar.

No primeiro caso, a passagem da descrição empírica para a conceitual-
ização teórica é feita sem os mesmos saltos necessários à segunda aborda-
gem. Contudo, uma parte da riqueza analítica obtida ao longo dos estudos 
sobre tutela deriva exatamente das apostas feitas na segunda abordagem, 
que consiste em pensar a tutela como um conceito capaz de nos permitir 
uma análise dos aspectos de dominação envolvidos nas práticas e represen-
tações estatais que tiveram por alvo populações que não são objeto de uma 
relação nomeada, em termos jurídico-administrativos, como tutelar. Esse 
foi o caso do meu investimento específi co. Estimulado pela abordagem 
do “poder tutelar” nos moldes propostos por Antonio Carlos de Souza 
Lima, ao analisar os segmentos da administração pública que tomaram as 
populações indígenas por objeto (SOUZA LIMA, 1995), tomo as práticas 
e representações estatais que tiveram como alvo populações de imigrantes 
como podendo ser, ao menos parcialmente, conceituadas como tutelares.2

Ao mesmo tempo, essa segunda abordagem se benefi ciou de uma tese 
desenvolvida mais recentemente nos colonial studies, segundo a qual exis-
tem continuidades entre as técnicas estatais de gestão de populações em-
pregadas ante as populações coloniais nacionais. Esse argumento, forte-
mente infl uenciado pela produção analítica de Michel Foucault, tem sido 
desenvolvido no sentido de mostrar que técnicas como a disciplina e os 
mecanismos discursivos de produção de identidades reconhecidos no con-
texto europeu estiveram presentes também na relação colono/colonizador 
(ASHCROFT; GARETH; TIFFIN, 1998).

Contudo, podemos imaginar que essa continuidade não é uma via de 
mão única, em que as técnicas são desenvolvidas primeiro sobre as popu-
lações dos países colonizadores e posteriormente empregadas sobre po-
pulações coloniais. Como mostra a análise de Hannah Arendt sobre o 
imperialismo, houve um efeito de retorno das práticas de dominação em-
pregadas na administração colonial na África e na Ásia sobre a mecânica 
de funcionamento dos próprios Estados nacionais colonizadores no fi m do 
século XIX e início do século XX, que consistiu na “racialização” das po-
pulações nacionais europeias. Esse teria sido um dos fatores responsáveis 

2 Tal abordagem nos remete à leitura weberiana da administração como forma de dominação 
(WEBER, 1982).
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pela desmontagem das estruturas democráticas do Estado nacional e pela 
ascensão do totalitarismo (ARENDT, 1992).

Sem que seja necessário abraçar inteiramente o argumento de Arendt 
sobre o totalitarismo, parece-me bastante fértil seguir Foucault na pers-
pectiva de que a administração das populações periféricas – os anormais 
– representa uma parte signifi cativa dos procedimentos administrativos em-
pregados por agentes estatais não apenas em relação a essas populações pe-
riféricas, mas também em relação aos “normais” (FOUCAULT, 2000). No 
caso específi co das apostas analíticas feitas a partir do conceito de tutela, 
trata-se de tomar as administrações coloniais e o exercício do poder estatal 
sobre populações em situação colonial como matriz das práticas adminis-
trativas dos Estados nacionais, aqui entendidas como tecnologias de poder.

Foi partindo dessa perspectiva que me dediquei a investigar as práticas 
e representações de funcionários públicos que tinham por alvo os imigran-
tes subsidiados no início do século XX. Essa abordagem exigia dar conta 
da singularidade do exercício de poder sobre esse tipo de população, aí 
incluída sua especifi cidade histórica, mas tendo em conta, ao mesmo tem-
po, a generalidade do exercício dessas técnicas de poder sobre diferentes 
tipos de população. Nesse último caso, o exercício mesmo do poder sobre 
os imigrantes subsidiados se benefi ciava do acúmulo de refl exão sobre o 
uso de tais técnicas sobre outras populações. Reencontramo-nos, assim, 
com um argumento presente, de diferentes maneiras, em Foucault (1977) 
e Elias (1993) segundo o qual as técnicas de poder não se encerram em 
instituições específi cas. Ao contrário, circulam entre diferentes tipos de 
instituição e incidem em diferentes tipos de objeto, como é o caso de técni-
cas como a disciplina e o orçamento.

Assim, lidar com a generalidade das técnicas de poder tutelar e, ao 
mesmo tempo, com a especifi cidade de sua aplicação sobre uma dada po-
pulação e em um contexto histórico específi co foi o desafi o que enfrentei 
ao examinar o poder tutelar aplicado aos imigrantes subsidiados. Nesse 
sentido, o Serviço de Povoamento possui uma história curta, que vai de 
1907 até meados dos anos 1920, ao mesmo tempo que se inscreve em 
uma história mais longa, que começa com as políticas de imigração e co-
lonização do Império e que corre em paralelo às técnicas e representações 
que tiveram por alvo outras populações tuteladas, como escravos, meno-
res, índios e trabalhadores nacionais. Neste texto, analiso continuidades 
e especifi cidades em torno das ações e representações de agentes estatais 
acerca dos imigrantes europeus vindos para o Brasil atraídos pela oferta de 
passagens internacionais e lotes de terra no início do século XX.
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As políticas de atração de imigrantes como objeto: de “subsidiados”, 
“espontâneos” e “indesejáveis”

De entrada, chamo a atenção para o fato de que as populações que eram 
objeto preferencial das ações do Serviço de Povoamento eram os imigran-
tes “subsidiados”. E, para entender exatamente o signifi cado dessa cate-
goria nativa, é necessário recuperar sua relação com outras categorias por 
meio das quais os agentes estatais procuravam classifi car populações.

A primeira delas é a categoria “espontâneo”, que, de um modo geral, 
recobre aquela parcela de imigrantes que se movimentava com recursos 
próprios e estava envolvida em redes familiares ou comunitárias que os 
auxiliavam tanto na partida quanto na chegada ao Brasil. Esses imigrantes 
se encaminhavam preferencialmente para as cidades e, ao longo dos anos, 
parcela deles empreendia inúmeras viagens de ida e volta entre os dois paí-
ses, distanciando-se de um modelo rígido de fi xação.

As características apresentadas nesse rápido esboço revelam, por con-
traste, o objetivo das ações e classifi cações de origem estatal dirigidas a 
imigrantes e colonos que vou analisar. Pois é sobre o fundo da mobilidade 
dos “espontâneos” que se torna mais visível o esforço estatal de intervir 
nesse processo complexo de forma a desenhar uma direção para os imi-
grantes por meio de uma série de mecanismos de atração e condução – em 
outras palavras, de constituir em “subsidiados” uma parcela dos milhões 
de imigrantes que anualmente vinham da Europa para a América.

Os milhares de imigrantes de inúmeras nacionalidades que vieram para 
o Brasil nos moldes acima descritos foram classifi cados como espontâ-
neos nos registros de entrada de imigrantes feitos por agentes do Serviço 
de Povoamento, bem como em outros discursos de origem estatal sobre 
imigração. Segundo um decreto de 1927 que fundou o Povoamento, eram 
“considerados imigrantes espontâneos os que vierem de portos estrangei-
ros com passagem de 2ª ou 3ª classe, por conta própria” (BAILLY, 1931, 
p. 117). Esses imigrantes eram contrapostos aos subsidiados, aqueles para 
os quais estados ou a União pagavam “passagens de 3ª classe desde o 
porto de embarque até o porto do Rio de Janeiro ou qualquer outro porto 
nacional, em que esteja montado o serviço de recepção e hospedagem” 
(BAILLY, 1931, p. 118).

Essas duas categorias permitem compreender a especifi cidade das ações 
dos agentes do Serviço de Povoamento ante os imigrantes, tanto mais que, 
no seu período de atuação, elas não encontravam correspondentes nos dis-
cursos jurídico-administrativos estabelecidos em nível internacional.
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Uma rápida leitura dos artigos votados como resolução fi nal da Con-
ferência Internacional de Emigração e Imigração, realizada em Roma, em 
1924, mostra a inexistência de categorias que correspondam à dicotomia 
espontâneo/subsidiado3. Tão somente o artigo 7, “recrutamentos coletivos 
de trabalhadores para o estrangeiro”, da seção 3, “Meios a adotar para 
proporcionar a emigração de acordo com as necessidades de mão de obra 
dos países de imigração”, trazia algo próximo à categoria “subsidiado”, 
que era a categoria “recrutamentos”. Contudo, por duas razões, não vejo aí 
uma tradução adequada de subsidiado. Em primeiro lugar, o recrutamento 
não qualifi cava o imigrante, tão somente os meios, estatais ou não, que 
os representantes dos Estados nacionais reconheciam como legítimos na 
ação de “recrutar” imigrantes. Em segundo lugar, o recrutamento aparecia 
como um aspecto das relações entre os Estados nacionais, sem se inscrever 
na oposição subsidiado/espontâneo que abrangia, de modo mais amplo, as 
classifi cações estatais acerca dos imigrantes no Brasil e, em decorrência, 
estruturava as ações referentes a eles. Esse par classifi catório “subsidiado/
espontâneo”, referente aos imigrantes e às formas de tratamento a que 
eram submetidos, também está ausente na parcela da literatura que discu-
tiu políticas de imigração. Analisemos essa afi rmação em detalhe.

Em texto intitulado Characteristics of migration and immigrant ab-
sorption, que, apesar de não estar orientado à discussão de políticas imi-
gratórias, teve grande importância na análise de processos de imigração, 
de um modo geral, Eisenstadt (1954) se propôs a identifi car as mais im-
portantes características sociais e psicológicas do processo de migração e 
absorção dos imigrantes de forma a construir um modelo de análise desses 
fenômenos. Dos seis passos previstos em seu modelo, os quatro últimos 
dizem diretamente respeito à absorção dos imigrantes. Nesses passos, de-
viam ser analisados: o processo de institucionalização do comportamento 
do imigrante no novo país; as possibilidades abertas e as demandas im-
postas pela estrutura social do novo país; a relação entre comunidades de 
imigrantes e a alocação dos diferentes tipos de papéis dentro da sociedade 
absorvente; e os diferentes tipos de comportamento desintegrador e as pos-
sibilidades de desorganização institucional e mudanças na nova sociedade.

Abdelmalek Sayad, antropólogo de origem argelina, é autor de tex-
tos fundamentais sobre a emigração e a imigração argelina na França na 
segunda metade do século XX. Se tomarmos por referência algumas de 

3 Ver o Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (RMAIC), 1924 p. 
149 e seguintes publicado pelo Ministério da Agricultura Indústria e Comércio (MAIC) em 
Bailey (1924).
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suas formulações presentes em Le phénomène migratoire: une relation de 
domination (1981), como sua leitura crítica de grande parte da literatura 
sociológica sobre imigração, podemos tomar a análise de Eisenstadt como 
expressão da transformação dos problemas sociais dos países de imigração 
em problemas sociológicos. Segundo Sayad, vários dos temas tradicionais 
dos estudos sobre imigração traduzem, na verdade, preocupações sociais 
com a inserção e a assimilação do imigrante de modo a preservar a “or-
dem pública”. Como desdobramento dessa problemática, grande parte da 
literatura do fi nal do século XX produzida na Europa acerca de políticas 
imigratórias tem se debruçado, ainda que de forma crítica, sobre os temas 
expostos no modelo de Eisenstadt. A partir de uma pauta aparentemente 
inescapável, defi nida pelo “problema social” que a imigração representa 
para os países do Primeiro Mundo, foram produzidos inúmeros estudos 
sobre o desenvolvimento e/ou a natureza dos mecanismos de assimilação 
dos imigrantes e, como um dos corolários dessa preocupação, sobre os 
mecanismos de restrição à entrada de imigrantes como objeto central dos 
estudos sobre políticas imigratórias.

Portanto, a partir dos anos 1970, quando se revelaram as crescentes 
difi culdades dos Estados europeus em lidar com uma imigração que se 
tornou permanente, com o impacto desse processo sobre a ideia de nação 
e sobre o funcionamento dos mecanismos de Estado, multiplicaram-se, 
igualmente, os estudos acerca da relação entre imigração e Estado nacio-
nal, sobre os mecanismos de que sociedades e culturas nacionais dispõem 
para assimilar os imigrantes e, em especial, sobre as formas como os agen-
tes estatais dos “países de imigração” construíram, ao longo do tempo, 
diversos mecanismos restritivos e seletivos à entrada e ao acesso a direitos 
por parte dos imigrantes.4

Para efeito da argumentação que proponho, é necessário chamar a 
atenção para uma especifi cidade desses estudos no que tange à teorização 
sobre políticas imigratórias: a ausência de uma refl exão sobre as políticas 
de atração dos imigrantes e seus mecanismos.5 Essa ausência tem, pelo 

4 À guisa de exemplo, eu citaria os seguintes títulos: La France de l’intégration, de Dominique 
Schnapper (1991); De l’immigration à l’intégration en France et en Allemagne, coletânea de 
artigos organizada por Bernard Falga, Catherine Wihtol de Wenden e Claus Leggewie (1994); 
e Le destin des immigrés: assimilation et ségrégation dans les démocraties occidentales, de 
Emmanuel Todd (1994). 

5 Dessa literatura imensa, poderíamos citar, como referência: Neuman (1996), para uma 
análise do modo como a literatura acerca da história da política norte-americana de imigração, 
praticada do século XIX até a primeira metade do século XX, tem analisado a construção 
de mecanismos de restrição à entrada de imigrantes; Perrier (1994), para um balanço dos 
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menos, uma razão muito simples: muitos dos estudos que estão na base de 
formulações teóricas sobre política imigratória têm por objetivo explicar 
as políticas imigratórias de países da Europa e da América do Norte, onde 
os mecanismos de atração dos imigrantes não são ou não foram predomi-
nantes ao longo da história, ainda que não fossem inexistentes. Em outras 
palavras, essa literatura toma por objeto de investigação e por referência 
na montagem de seus modelos teóricos de explicação países de imigração 
nos quais aquelas ações que constituiriam fi guras semelhantes à do subsi-
diado eram marginais, quando não inexistentes.

Mesmo em um autor complexo e cuidadoso como Sayad, podemos en-
contrar essas operações que traduzem a natureza das relações atuais entre 
países de imigração, quase sempre do chamado Primeiro Mundo, e países 
de emigração, muitos deles de regiões outrora coloniais, em formulações 
teóricas mais abstratas acerca das políticas de imigração. Assim, ao tomar 
por objeto as negociações bilaterais entre países de emigração e países de 
imigração, o autor afi rma:

Un des pièges de l’immigration, transaction bilatérale en droit (fi ction que 
chacun des partenaires a intérêt à entretenir) mais, en réalité, décidée uni-
latéralement par le partenaire dominant, est que le pays d’origine ne peut 
ni approuver, ni ignorer totalement ce qu’aura décider son interlocuteur 
(SAYAD, 1991, p. 259).

O autor supõe que o polo dominante da relação entre os dois países 
reside nos países de imigração, plenamente soberanos na defi nição do tra-
tamento dado aos imigrantes, o que se traduziria na formulação autôno-
ma de mecanismos de restrição, seleção e assimilação. Se essa formulação 
dá conta das relações entre os países de imigração do Primeiro Mundo e 
os países de emigração do Terceiro Mundo desde, pelo menos, os anos 
1950, sua generalização indiscriminada tem induzido alguns pesquisado-
res a concentrarem seus olhares sobre os aspectos restritivos das políticas 
imigratórias como expressão de uma ação estatal em matéria de imigração 
(ZUBILLAGA, 2000, p. 427). Em outras palavras, concebem-se as ações 

estudos sobre o mesmo período acerca do nativismo norte-americano em sua conexão com a 
adoção de medidas restritivas; Weil (1994) e Noiriel (1991), para uma análise da constituição 
de mecanismos restritivos e/ou assimilacionistas articulados às concepções de “nação” e 
“nacional” na França ao longo do século XX; e Sayad (1991), para uma análise dos modos 
pelos quais as concepções estatais acerca dos imigrantes e as práticas a elas relacionadas 
estruturam identidades sociais estigmatizadas e condições de vida dos imigrantes na França. 
O autor trabalha, sobretudo, com a segunda metade do século XX.
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estatais em matéria de imigração como dirigidas de forma exclusiva pe-
los países de imigração e articuladas entre dois polos: de um lado, uma 
regulação estatal mínima, ou mesmo inexistente, dos deslocamentos dos 
imigrantes, o que caracterizaria análises que supõem a existência de uma 
“era de ouro” das imigrações; de outro, ações estatais dirigidas à seleção 
ou restrição à entrada de imigrantes, as quais caracterizariam a tomada de 
um papel ativo nos deslocamentos imigratórios pelos agentes estatais dos 
países de imigração.

Ocorre que agentes estatais de países como Argentina, Uruguai, Chile, 
Peru e Brasil usaram a oferta de lotes de terra, o pagamento de passagens 
e a propaganda nos países de emigração como instrumentos de atração de 
imigrantes europeus6. E o fi zeram sem jamais dispor, ante esses países de 
emigração, de uma posição dominante que lhes permitisse defi nir de modo 
autônomo o tratamento dado aos imigrantes. Encontramos, assim, uma 
possibilidade empírica que merece uma análise específi ca: políticas con-
duzidas por países de imigração que não gozavam de uma posição domi-
nante no quadro das relações internacionais7 estruturadas com o objetivo 
de permitir aos agentes estatais desses países o exercício de um papel ativo 
nos deslocamentos dos imigrantes europeus.8 E é dessa posição – se não 
paradoxal, ao menos, ambígua – que nasceram categorias como “subsidia-
do” e “espontâneo”.

Contudo, isso não signifi ca que a atração de imigrantes europeus fosse 
o único componente das políticas de imigração desenvolvidas por países 
latino-americanos. Ao lado dos mecanismos de atração, estiveram recor-
rentemente presentes práticas de restrição à entrada de imigrantes que 
confi guram uma terceira categoria nativa: a dos imigrantes “indesejáveis”. 
Essa, sim, era uma categoria que possuía correspondente no vocabulário 

6 Conferir os estudos reunidos em Fausto (2000).

7 As difi culdades vividas pelos diplomatas brasileiros em sua relação com os representantes 
do Império japonês por ocasião das propostas feitas na Constituinte de 1934 no sentido de se 
proibir, pura e simplesmente, a imigração japonesa para o Brasil, dão o mais perfeito teste-
munho dessa condição vivida pelos agentes do Estado brasileiro de representarem um país de 
imigração que não gozava de uma posição dominante no cenário internacional. Sobre a crise 
diplomática originada dessa situação, ver Carneiro Leão (1990).

8 Segundo Devoto, a respeito da Argentina: “uma série de trabalhos e relatórios elaborados 
desde o fi nal da década de 1870 insistia na necessidade de reorientar a política migratória 
consagrada pela lei de 1876 num sentido mais ativo, para promover a imigração de outros 
grupos europeus em consonância com aquele ideal de pessoas da parte mais adiantada da 
Europa” (DEVOTO, 2000, p. 40). Diga-se de passagem que os estudiosos das políticas de 
imigração na América Latina sempre enfocaram, em alguma medida, os mecanismos de atra-
ção dos imigrantes. Ver Villalon (1997) e alguns dos estudos reunidos em Fausto (2000), 
entre outros.
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jurídico-administrativo internacional. Ela aparece no relatório fi nal da já 
citada Conferência Internacional de Emigração e Imigração (1924), onde 
encontramos a seguinte introdução: “considerando que a colaboração en-
tre os países de emigração e os países de imigração é necessária em vista 
de impedir o deslocamento de emigrantes indesejáveis [indésirables, no 
original francês] segundo a legislação em vigor nestes últimos países, emite 
o voto: (...)” (BAILLY, 1924).

No Brasil, essa categoria apareceu nos instrumentos jurídicos republi-
canos por meio de um decreto de 1928 que regulava, entre outros assun-
tos, a emissão de “vistos em passaportes estrangeiros, de forma a conciliar 
os interesses dos imigrantes e viajantes com a defesa do Brasil contra os 
indesejáveis de toda a espécie” (BRASIL, 1931, p. 81). Contudo, essa ca-
tegoria consolidava representações há muito inscritas em leis e práticas 
administrativas que qualifi cavam negativamente populações e indivíduos 
a partir de uma série de critérios que iam da raça às convicções políticas 
dos imigrantes, passando por suas condições de saúde e de trabalho e suas 
supostas características nacionais.9

As categorias “espontâneos”, “subsidiados” e “indesejáveis” compõem 
um vocabulário mínimo de entendimento das políticas de imigração que 
foram desenvolvidas por agentes do Estado brasileiro. Nesse sentido, gosta-
ria de retomar nesses termos as críticas formuladas acima à literatura con-
temporânea sobre políticas imigratórias, afi rmando que a ausência de uma 
refl exão mais aprofundada sobre os subsidiados decorre da tendência a con-
fundir a construção de uma política ativa de imigração com a defi nição dos 
indesejáveis e dos modos adequados de tratá-los. Ora, a política de imigra-
ção e colonização aqui examinada teve como um de seus componentes fun-
damentais especifi camente um conjunto de ações e representações por meio 
das quais os agentes do Serviço de Povoamento buscavam atrair imigrantes.

Para fi nalizar essa seção, cabem algumas considerações sobre o empre-
go que faço do termo “ativo” para me referir às políticas de imigração que 
contemplam não apenas mecanismos de restrição, mas também de atra-
ção dos imigrantes. O pagamento de passagens foi o mais importante dos 
instrumentos pelos quais o governo central e os governos locais tentaram 
atrair imigrantes para o Brasil. Melhor dizendo, tentaram dirigir para o 
Brasil parte dos milhões de imigrantes que vieram para a América desde o 
início do século XIX até a década de 1930. E parece-me inegável que esse 

9 É preciso ressaltar que a defi nição dessas categorias em lei não esgota os signifi cados com 
que elas recobriram as ações estatais. Para uma análise mais detalhada das representações 
que estruturam a categoria “indesejável”, ver Ramos (1996) e Seyferth (1991).
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esforço por intervir de forma tão direta no amplo processo da imigração 
de massa deu resultados signifi cativos no que diz respeito ao incremento e 
à direção da imigração no Brasil.

A intensidade e a duração com que esse recurso foi utilizado diferenciam 
a política imigratória brasileira daquelas postas em ação em outros países 
latino-americanos. Assim, ao analisar a intenção dos agentes do Estado 
argentino de atrair imigrantes europeus, Devoto concluiu que as políticas 
públicas formuladas pelo Estado argentino e projetadas por sua elite pouco 
impacto tiveram, salvo em momentos pontuais como a década de 1880, 
no enorme fl uxo imigratório recebido pelo país que foi fruto, de fato, da 
combinação de condições macroestruturais com estratégias microssociais 
(DEVOTO, 2000, p. 33). Em contraste com o caso argentino, a política de 
subsídio de passagens internacionais praticada por agentes estatais no Bra-
sil foi responsável por parcela signifi cativa dos imigrantes entrados no país.

Em que pesem as diferenças entre a política imigratória argentina e a 
brasileira, o comentário de Devoto se revela de fundamental importância 
por nos oferecer algumas precauções no tratamento das políticas imigrató-
rias de um modo geral. Em primeiro lugar, ele nos estimula a não confun-
dir imigração e política imigratória. É o que eu espero ter feito ao explici-
tar as diferenças entre as categorias espontâneo e subsidiado. Assim, se os 
governos central e estaduais fi zeram grandes investimentos na “produção” 
de subsidiados, pagando passagens e organizando núcleos coloniais com 
imigrantes europeus, em paralelo a esses esforços, um número ainda maior 
de espontâneos chegou ao Brasil ao longo do período em que aquelas polí-
ticas foram postas em prática, e o fi zeram em condições semelhantes àque-
las descritas por Devoto para a Argentina.

Em segundo lugar, ele nos permite sublinhar o fato de que as ações es-
tatais e as interações entre agentes de Estado e imigrantes não são mais que 
parcela das complexas e múltiplas interações que estruturaram o processo 
da “imigração de massa”10. No limite, creio que essas ações estatais devam 
ser analisadas como tomadas de posição no interior daquele processo mais 
amplo. Dessas considerações resulta que o termo “ativo” é empregado aqui 
para qualifi car os esforços que os agentes estatais do Serviço de Povoamen-
to empreenderam visando intervir sobre os deslocamentos dos imigrantes. 

10 Numa distinção análoga a essa, Oliveira Filho afi rma: “É a extinção do pequeno produ-
tor, quer isso ocorra por meios basicamente econômicos ou políticos, que permite explicar a 
colonização como um movimento de massas e não como simples refl exo de políticas gover-
namentais tendentes a favorecer ou dirigir o processo migratório, meros ensaios sem maior 
signifi cação sobre a indução de processos sociais”. (OLIVEIRA, 1979: 112).
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Esforço de intervenção é, também, expressão particular de uma caracterís-
tica mais geral dos fenômenos de emigração e imigração que é a dimensão 
estatal/nacional de tais fenômenos.

Cabe, por fi m, ressaltar que grande parte do esforço de teorização das 
políticas de imigração foi feito tendo por referência ações e representações 
dirigidas aos indesejáveis. E isso representa um obstáculo epistemológico à 
abordagem de políticas dirigidas à atração de imigrantes, o que é o caso das 
ações que tiveram por objeto os subsidiados, como procurei deixar claro 
anteriormente. Assim, o esforço por construir comportamentos entre aque-
les que são objeto da ação implica ir além dos mecanismos de interdição 
de comportamentos ou de aceitação da ordem pública. Implica produzir 
neles o reconhecimento da capacidade dos agentes de Estado em dirigi-los. 
E é na conjunção desses sentidos que podemos afi rmar que esses agentes se 
esforçavam por se tornar “autoridades” ante os demais agentes sociais. Na 
base desse esforço, podemos encontrar a diferença entre “relação de poder” 
e “relação de violência” proposta por Foucault. Segundo o autor:

En fait, ce qui défi nit une relation de pouvoir, c’est un mode d’action qui 
n’agit pas directement et immédiatement sur les autres, mais qui agit sur 
leur action propre. Une action sur l’action, sur des actions éventuelles, 
ou actuelles, futures ou présentes. Une relation de violence agit sur un 
corps, sur des choses: elle force, elle plie, elle brise, elle détruit: elle re-
ferme toutes possibilités; elle n’a donc auprès d’elle d’autre pôle que celui 
de la passivité; et si elle rencontre une résistance elle n’a d’autre choix que 
d’entreprendre de la réduire. Une relation de pouvoir, en revanche, s’arti-
cule sur deux éléments qui lui sont indispensables pour être justement une 
relation de pouvoir: que ‘l’autre’ (celui sur lequel elle s’exerce) soit bien 
reconnu et maintenu jusqu’au bout comme sujet d’action; et que s’ouvre, 
devant la relation de pouvoir, tout un champ de réponses, réactions, ef-
fets, inventions possibles (FOUCAULT, 1984, p. 313, grifos nossos).

Essa formulação é interessante para a construção de meu objeto, posto 
que a diferença entre indesejáveis e subsidiados, a partir dos tratamentos a 
que são submetidos pelos agentes do Serviço de Povoamento, organiza-se 
nesses extremos ideais que vão, em um polo, da interdição do deslocamen-
to pelo uso ou ameaça do uso da força física, até o outro polo, em que se 
busca a adoção de comportamentos por parte dos imigrantes/colonos, tais 
como o deslocamento dirigido e determinadas práticas produtivas e polí-
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ticas, que só podiam ser obtidos por meio de mecanismos de “indução”11. 
Nesses termos, as ações dos imigrantes/colonos eram alvo de ações dos 
agentes do Povoamento que visavam, aí, à construção de uma relação de 
“poder”.

Tomada como um aspecto da relação de poder, a concepção de autori-
dade aqui exposta se aproxima bastante do conceito de governance, tam-
bém oriundo de uma determinada leitura dessas proposições de Foucault 
e empregado por Shore e Wright (1997) em sua Anthropology of Policy. 
Segundo os autores:

We use ‘governance’ to refer to the more complex processes by which 
policies not only impose conditions as if from ‘outside’ or ‘above’, but 
infl uence people’s indigenous norms of conduct so that they themselves 
contribute, not necessarily consciously, to a government’s model of social 
order. In other words (...) governance is ‘a more or less methodical and 
rationally refl ected way of doing things, or art, for acting on the actions 
of individuals, taken either singly or collectively, so as to shape, guide, 
correct and modify the ways in which they conduct themselves’. In this 
sense, governance is understood as a type of power which both acts on 
and through the agency and subjectivity of individuals as ethically free 
and rational subjects (SHORE; WRIGHT, 1996: 6).

Tomando alguns elementos do conceito de governance para precisar o 
uso que faço da ideia de “construção de autoridade”, diria que as ações a 
ela dirigidas implicam o esforço por tornar os agentes e agências de Esta-
do, suas ações e as representações por eles difundidas elementos relevantes 
ante os demais agentes sociais, de modo que estes últimos devam levá-los 
em consideração em suas representações de si e em suas ações. Assim, 
minha leitura das ações e representações dos agentes do Serviço de Povo-
amento é orientada pelo esforço de identifi car os mecanismos por meio 
dos quais esses agentes buscavam construir essa relação de “autoridade” 
ante uma multiplicidade de interlocutores. Nesse sentido, orçamento, leis, 
auxílios e concessão de lotes, entre tantos outros, são concebidos como re-
cursos mobilizados na construção dessa relação de autoridade. E a análise 
dos esforços estatais de atrair, conduzir e fi xar populações imigrantes se 

11 Os verbos que Foucault utiliza para identifi car essa “ação sobre as ações” que caracteriza 
o poder se encaixam muito apropriadamente nesta perspectiva que privilegia a indução 
em detrimento da interdição. Segundo Foucault, “Il [o poder] incite, il induit, il détourne, 
il facilite ou rend plus diffi cile, il élargit ou il limite, il rend plus ou moins probable” 
(FOUCAULT, 1984, p. 313).
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benefi cia diretamente dos estudos sobre a aplicação de mecanismos tute-
lares na condução e na fi xação de outras populações, como, por exemplo, 
as indígenas.12

Técnicas tutelares no Serviço de Povoamento

Passo agora ao exame das técnicas por meio das quais os agentes do Povo-
amento buscavam induzir comportamentos nos imigrantes/colonos e, ao 
fazê-lo, construíam autoridade pública. Essas técnicas se explicitam nas 
ações e representações dirigidas aos imigrantes subsidiados e eram aplica-
das de modo a constituir aquilo que chamo de “cadeia tutelar”.

Por técnicas, estou nomeando, basicamente, os vários mecanismos em-
pregados na defi nição da relação dos funcionários do Serviço de Povoa-
mento com os demais agentes sociais atingidos pelas políticas de imigração 
e colonização que constituem e fazem parte de um acervo de experiências 
estatais sobre a gestão das populações de imigrantes. Esses mecanismos – 
que poderiam ser descritos, de modo ingênuo como de aplicação de uma 
política – são, na verdade, técnicas de construção de relações aqui defi nidas 
como tutelares. São, portanto, mecanismos por meio dos quais se buscava 
construir, ao mesmo tempo, a interação e o papel tutelar dos agentes de 
Estado ante os demais agentes sociais. Nesse sentido, era por meio dessas 
técnicas que eles visavam atrair, conduzir e fi xar, mas também construir a 
autoridade estatal ante essas populações e os agentes que lidavam com elas.

Essas técnicas podem ser reunidas em cinco recortes básicos. O primei-
ro é aquele que identifi ca as práticas relativas à concessão de “auxílios” e 
“favores” aos imigrantes e colonos. Entre essas, destaco: a concessão ou 
reembolso das passagens internacionais, o transporte e alojamento gratui-
to até o núcleo colonial, a oferta de sementes e instrumentos de produção, 
a venda fi nanciada do lote, os trabalhos pagos nos quais o colono podia 
se engajar enquanto não obtinha sua primeira colheita etc. Esses auxí-
lios e favores confi guravam ações e investimentos estatais por meio dos 
quais os agentes do Serviço de Povoamento buscavam, ao longo do tempo, 
atrair os imigrantes e colonos, fi xá-los e induzi-los a adotar determinados 
comportamentos. Esses mecanismos de ação dos agentes do Povoamento 
sobre os subsidiados eram baseados na representação dos imigrantes como 
carentes de auxílio e favor. Portanto, o emprego dessa técnica implicava a 
intervenção estatal em matéria de imigração, não em termos de sua restri-

12 Ver análise de Souza Lima sobre postos de atração, postos indígenas, povoações indígenas 
e centros agrícolas (SOUZA LIMA, 1995).
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ção, mas de seu suporte e, consequentemente, de sua indução. Ao mesmo 
tempo, essa técnica transformava os agentes do Povoamento em tutores 
cuja obrigação era conduzir a adaptação, o aprendizado e a assimilação 
de determinadas formas de conduta por parte dos imigrantes. Essa era 
a própria base da construção dos subsidiados, do esforço por construir 
imigração dirigida. Esses favores e auxílios eram concebidos segundo a 
lógica do dom, sendo concedidos na expectativa de uma contrapartida 
que devia se desdobrar em uma série de comportamentos dos colonos ao 
longo do tempo. Instrumento de uma condução, eles deveriam construir 
uma dívida ao mesmo tempo material e moral dos subsidiados com o Es-
tado brasileiro. Dessa concepção deriva a descrição, presente em alguns 
relatórios dos inspetores do Povoamento, de tais favores como expressão 
da “generosidade” e do “sacrifício” do governo brasileiro em benefício dos 
imigrantes e colonos.

O segundo recorte reúne as práticas empregadas pelos agentes do Servi-
ço de Povoamento na constituição de um circuito que estabelecia conexões 
desde a Europa até o núcleo colonial, de modo a induzir os imigrantes a di-
rigirem seus deslocamentos de determinadas maneiras e em determinadas 
direções. Assim, a constituição de iniciativas de propaganda e contato com 
os potenciais imigrantes na Europa; o estabelecimento de contratos com 
as companhias de navegação em relação às passagens dos imigrantes; a re-
cepção dos imigrantes por agentes do Povoamento localizados nos portos; 
seu encaminhamento, via ferrovias e rodovias, para núcleos previamente 
destinados ou para destinos familiares previamente comunicados; sua pas-
sagem, em vários momentos desse caminho, por hospedarias – todas essas 
iniciativas estatais visavam à construção de um circuito de subsidiados, 
que deveria servir, igualmente, de referência à circulação dos espontâneos. 
Esse circuito tinha como contraponto a existência de inúmeros outros, 
como aqueles que levavam os imigrantes para a América do Norte ou para 
a Argentina. Havia outros, ainda, que orientavam a migração para as ci-
dades. Eram outras redes de relações – construídas a partir de famílias, 
vizinhança e nacionalidade – organizadas tanto a partir da ação de recru-
tadores de mão de obra quanto da própria iniciativa dos emigrantes. Era 
em meio a essa diversidade de circuitos que os agentes do Povoamento se 
esforçavam por construir o seu próprio, de modo a induzir a ordenação 
dos deslocamentos no sentido da formação de correntes migratórias diri-
gidas aos núcleos coloniais federais. Uma característica fundamental desse 
circuito é que a passagem por ele implicava, em certa medida, que os imi-
grantes se colocassem sob a tutela dos funcionários do Povoamento. Era 
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esse consentimento à relação tutelar que lhes concedia o acesso a “favores” 
como o repouso em hospedarias e o deslocamento em trens e carroças. Ou 
seja: aceitar se colocar sob a tutela dos agentes do Povoamento implicava 
aceitar direção e auxílio, ambas faces do poder tutelar.

O terceiro recorte é aquele que identifi ca as técnicas e atributos de 
comportamento necessários a tornar os agentes do Serviço de Povoamento 
capazes de inspirar confi ança aos imigrantes e colonos. Os relatórios dos 
agentes do Povoamento continham uma série de prescrições relativas a 
determinadas características morais que esses funcionários deviam pos-
suir de modo a induzir os colonos a determinados estados de espírito. Em 
especial, a preocupação com a construção de um ambiente moral a partir 
do qual os colonos fossem levados a crer no prestígio e na capacidade 
dos funcionários em dirigi-los. Os funcionários se colocavam diante dos 
colonos como representantes de um centro de poder, identifi cado como o 
Estado brasileiro. Daí que suas ações e sua presença encenavam, em últi-
ma instância, o prestígio e a capacidade do Estado brasileiro em conduzir 
imigrantes e colonos, ou seja, sua capacidade de agir como tutor. A relação 
entre Estado e funcionário era circular, uma vez que, entre os recursos de 
que dispunha o funcionário para construir o desejado ambiente de prestí-
gio e confi ança, estava, exatamente, o fato de ele não se apresentar diante 
dos colonos e imigrantes como um indivíduo, mas como representante do 
Estado brasileiro. O resultado almejado dessa encenação era fazer com 
que os colonos investissem seus capitais e seu trabalho no projeto colonial 
estatal e que, em última instância, orientassem suas ações pela crença na 
existência de um centro respeitável: o Estado brasileiro, com seu prestígio, 
recursos e capacidades.

O quarto recorte que proponho reúne os mecanismos relativos à ence-
nação da efi cácia dos comportamentos que os agentes do Serviço de Po-
voamento propunham que imigrantes e colonos adotassem. Trata-se, em 
especial, da função pedagógica atribuída aos “campos de demonstração e 
experiência”, que eram concebidos como “fontes de ensinamentos” aos co-
lonos. Portanto, cabia a determinadas ações que os funcionários do Povo-
amento desenvolviam nesses campos o papel de fornecer exemplos práticos 
do sucesso de determinados modos de cultivos e de determinados produ-
tos, ao mesmo tempo que forneciam os instrumentos necessários para que 
esses exemplos fossem seguidos. Portanto, o cerne dessa pedagogia era o 
“exemplo”; era por meio dele que os funcionários buscavam exercer um 
papel de orientação ante os colonos, característico de sua condição tutelar. 
A efi cácia de determinadas ações, demonstrada por exemplos concretos 
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e para os quais os agentes do Povoamento buscavam a maior visibilidade 
possível, deveria testemunhar sobre a viabilidade do empreendimento co-
lonial, demonstrando, igualmente, a competência do Estado brasileiro em 
exercer um papel tutelar. E o alvo de todas essas demonstrações exempla-
res era o “ânimo” dos colonos: sua vontade, suas expectativas, seu enga-
jamento no projeto colonial e sua crença nas imagens que os funcionários 
projetavam. Contudo, para maximizar a efi cácia desse esforço pedagógico, 
era necessário que os exemplos fossem dirigidos às necessidades reais dos 
colonos, como era o caso da escolha dos produtos a serem plantados e dos 
meios de cultivá-los de acordo com as condições do solo e dos mercados 
consumidores. Disso decorre que os exemplos eram acompanhados da dis-
tribuição, também necessária para os colonos, de insumos indispensáveis 
ao início da produção, tais como sementes para o cultivo ou ferramentas 
para trabalhar a terra. Isso era feito logo na chegada dos imigrantes ao nú-
cleo. Esse era o momento em que eles ainda não haviam feito investimentos 
no lote, ao mesmo tempo que enfrentavam a situação desestruturante de 
se defrontar com um ambiente novo, sem ter experiência ou conhecimento 
acumulado acerca das condições de produção naqueles terrenos. Assim, 
havia uma demanda concreta por informações, técnicas e instrumentos de 
trabalho na qual os funcionários se apoiavam para oferecer seus exemplos.

O quinto recorte que proponho é aquele que identifi ca as práticas diri-
gidas à constituição de cadeias de autoridade por meio da apropriação das 
estruturas de auto-organização dos imigrantes e colonos, em especial de 
suas estruturas familiares. Essas práticas punham as famílias de imigran-
tes e colonos no centro do empreendimento de atração e de montagem de 
colônias. A importância conferida pelo Serviço de Povoamento às famílias 
de imigrantes ou colonos se revela nas práticas que as constituíam como 
unidade estatística, ponto de apoio para a propaganda, unidade produti-
va e elo em uma cadeia de autoridades. Entre essas práticas, destaca-se o 
pagamento de passagens internacionais exclusivamente a famílias. Outra 
prática signifi cativa consistiu na estruturação da relação entre Estado e 
imigrantes nos moldes de uma cadeia de autoridades cujos elos, no nível da 
colônia, eram constituídos pela relação entre funcionários do Povoamento 
e os “chefes de família”. Essa relação se materializava em artefatos como 
a “caderneta de devedor”, documento produzido pelo Estado brasileiro 
com a relação de débitos e créditos da família do colono que era colocado 
sob responsabilidade dessa personagem: o “chefe” da família. A caderneta 
servia de documento da relação que se pretendia estabelecer entre colonos 
e Estado brasileiro, dando materialidade a todo um conjunto de categorias 
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abstratas, tais como: “colono”, “Estado”, “dívida” e “propriedade”, ao 
mesmo tempo que construía essa personagem, concomitantemente objeto 
e sujeito de poder, que era o “chefe da família”. Ele era o agente com o 
qual o Estado se relacionava e se comunicava. E essa mediação, defi nida 
não no interior da própria família, mas a partir da relação com o Estado, 
tornava o “chefe de família” a unidade mínima de autoridade investida 
pelo Estado.

Desejo chamar a atenção, ainda, para o fato de que a centralidade con-
ferida às famílias na política do Serviço de Povoamento nos revela um tipo 
de exercício de poder cujo alvo era a relação entre Estado e família, e não 
entre Estado e cada indivíduo singularmente. Isso se explica pela insufi ci-
ência de meios que garantissem a presença estatal constante nas colônias, 
do que decorria a impossibilidade de exercer a vigilância molecular que é 
característica do poder sobre indivíduos. Portanto, sobre indivíduos, o Es-
tado brasileiro podia exercer mais a violência, que expulsa ou prende, do 
que a autoridade que dá ordens com alguma expectativa de legitimidade 
da parte de quem ordena e de quem a recebe. Os agentes do Povoamento 
não possuíam meios que lhes assegurassem o exercício da autoridade sobre 
os imigrantes, a menos que recorressem a estruturas dotadas, elas mesmas, 
previamente, dessa autoridade. A principal dessas estruturas era a família 
do imigrante, que, em decorrência disso, desempenhava um papel central 
na estabilização da relação de dominação legítima dos funcionários sobre 
colonos e imigrantes.

No funcionamento ótimo dessa cadeia de autoridades, cada indivíduo 
devia integrar uma família para poder gozar dos auxílios e dos favores esta-
tais. Mas a família não era concebida como uma associação de indivíduos. 
Ela deveria existir como uma totalidade orgânica dotada de um “chefe”, um 
“cabeça”. Desse modo, cada indivíduo se ligaria a esse centro, o “chefe”, 
que, por sua vez, ligar-se-ia, na sede do núcleo colonial, aos funcionários, 
que se situavam, eles mesmos, no interior da cadeia hierárquica do Serviço 
de Povoamento, fechando um circuito que ligava construção de autorida-
des locais e centrais. A construção dessa cadeia de autoridade se baseava, 
assim, na apropriação de práticas sociais constitutivas das próprias redes 
de interação social que eram objeto da política do Povoamento. Ao mesmo 
tempo, o recurso a essas práticas tinha por resultado a construção de laços 
de interdependência entre famílias de imigrantes e autoridades estatais.

A análise dessas técnicas revela alguns dos mecanismos por meio dos 
quais as políticas públicas constroem interação social. Nesse caso específi -
co, os laços de interdependência que os agentes do Povoamento se esforça-
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vam por estabelecer eram estruturados na forma de uma cadeia tutelar que 
se reapropriava de famílias de colonos e imigrantes, identifi cando nelas in-
terlocutores privilegiados e conectando-as à autoridade estatal. Nesse pro-
cesso, os agentes do Povoamento buscavam fi gurar a imagem de um centro 
exemplar repleto de mediadores que se materializava no comportamento 
dos próprios funcionários, na relação entre “sedes” e “lotes” coloniais, nas 
demonstrações de cultivo, na distribuição de insumos e na concessão de 
favores e auxílios. Em última instância, o que se representava nesse centro 
exemplar e por meio desses mediadores era o próprio Estado nacional, 
servindo de norte para os agentes sociais e para suas práticas.

Conclusão

Quero concluir este capítulo discutindo tanto a especifi cidade da aplicação 
de técnicas tutelares sobre os imigrantes subsidiados quanto a efi cácia em 
tomar essas técnicas em sua aplicação mais geral a diferentes populações. 
O aspecto mais importante a destacar é o fato de que os subsidiados, obje-
to central da política de povoamento, eram cidadãos de Estados europeus 
que mantinham expectativas acerca do tratamento e dos direitos concedi-
dos aos seus emigrantes em território brasileiro.

Estudos recentes mostram que, em países como a Itália, o esforço por 
estabelecer acordos internacionais de proteção aos direitos dos emigrantes 
nos países de imigração começou antes mesmo das iniciativas fascistas da 
década de 1920, como a já citada Conferência Internacional de Emigração 
e Imigração. Essas iniciativas tinham mais chances de serem bem-sucedi-
das quanto maior fosse a presença estatal na atração de imigrantes. Nesse 
sentido, mais do que apenas a expectativa dos imigrantes, é a relação entre 
os Estados nacionais e destes com os organismos internacionais, como o 
Bureau International du Travail13, por exemplo, que estruturam um campo 
de forças no qual um dos temas em disputa é a proteção dos trabalhadores 
emigrantes/imigrantes nos países de imigração (ROSENTAL, 2006).

Foi especialmente a partir dos anos 1920 que a migração europeia e a 
imigração de europeus para as Américas passaram a ser objeto de um con-
junto de regulações nacionais e de acordos internacionais estruturados em 
torno da atribuição e garantia de direitos dos trabalhadores. Nesse senti-
do, não apenas os agentes estatais brasileiros não gozavam de uma posição 
juridicamente defi nida como tutelar ante os imigrantes, como o esforço 
dos Estados de imigração pela garantia de direitos de seus cidadãos nos 

13 Secretariado permanente da Organização Internacional do Trabalho-OIT.
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países de emigração impunham claros limites ao exercício da dominação 
sobre os imigrantes. Esses limites defi niram um modo de funcionamento 
da tutela exercida sobre imigrantes e colonos diretamente relacionado à 
construção da autoridade dos agentes estatais, estruturado sobre conjunto 
de dispositivos por meio dos quais se buscou o reconhecimento nos agentes 
de Estado de sua capacidade de dirigir imigrantes e colonos em direções 
específi cas. Assim, o esforço por construir comportamentos entre aqueles 
que eram objeto de sua ação exigiu dos agentes estatais produzir entre 
imigrantes e colonos o reconhecimento da sua capacidade para dirigi-los.

Nesses termos, podemos ler as técnicas utilizadas pelos agentes do po-
voamento em direção às ações dos colonos/imigrantes, em especial no que 
diz respeito à sua auto-organização em famílias, como instrumentos por 
meio dos quais se buscava a adoção de determinados comportamentos e 
a difusão de determinados valores. Tais ações e representações de Estado 
estavam igualmente dirigidas à construção de autoridade, o que implica-
va o esforço por tornar os agentes e agências de Estado, suas ações e as 
representações por eles difundidas elementos relevantes diante dos demais 
agentes sociais, de modo que estes últimos deviam levá-los em considera-
ção em suas representações de si e em suas ações.

A expressão da confl uência entre atração de imigrantes e construção de 
autoridade estatal pode ser vista com clareza em uma crítica fundamental 
dos agentes estatais ao que foi concebido como uma apropriação privada 
desse esforço de condução de populações e que se materializa no termo 
“aliciamento”. Essa crítica foi frequentemente dirigida aos agentes priva-
dos envolvidos na atração de imigrantes. Esse termo sintetiza a acusação 
àqueles que atraem os imigrantes com falsas promessas, oferecendo o que 
não pode ser concedido. Contudo, o termo indica mais do que apenas isso, 
revela também que a atração de imigrantes europeus envolve a relação en-
tre Estados nacionais e implica um conjunto de direitos e obrigações que 
os agentes (como representantes do Estado) acreditam serem capazes de 
respeitar, enquanto os “aliciadores”, não. Nesse sentido, os “aliciadores” 
realizam o trabalho de atração, mas não contribuem para a construção da 
autoridade do Estado brasileiro, ao contrário, solapam essa autoridade na 
medida em que suas ações geram protestos dos imigrantes e dos Estados 
dos quais são súditos ou cidadãos.

Por fi m, quero retomar a discussão sobre as categorias nativas de classi-
fi cação de populações empregadas pelos agentes do Serviço de Povoamento 
para chamar a atenção para o fato de que essas categorias – “indesejáveis”, 
“subsidiados”, “espontâneos” e também “trabalhadores nacionais” – ex-
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pressam dois aspectos complementares do exercício do poder tutelar como 
mecanismo de gestão de populações.

Em primeiro lugar, por meio dessas categorias, os agentes do Povoa-
mento estabelecem continuidades e descontinuidades entre indivíduos con-
cretos e suas formas de associação, tentando fi xar populações no interior 
de uma realidade fl uida e complexa. Essa classifi cação não visa apenas 
fi xar populações, mas, sobretudo, estabelecer relações de hierarquia, de 
complementaridade e de oposição entre elas. Para apreender essas relações, 
é necessário ter em mente que as ações sobre os subsidiados foram pensadas 
em dois planos: como ações que selecionavam uma parcela dos imigrantes 
possíveis, o que supunha a distinção entre “desejáveis” e “indesejáveis”, e 
como ações que deveriam repercutir para além daqueles que eram selecio-
nados, o que supunha uma determinada articulação entre “subsidiados” 
e “espontâneos”. Assim, ao mesmo tempo que os subsídios eram dirigidos 
tão somente aos imigrantes europeus, cada família de imigrantes/colonos 
bem-sucedida cujas passagens eram pagas pelo governo federal foi conce-
bida como propaganda viva para atrair outras tantas famílias europeias 
que deveriam vir com seus próprios recursos. 

Mas não é só. Os espontâneos não eram o único alvo da ação sobre 
os subsidiados. Desde o século XIX, a política de subsídios à imigração 
europeia era concebida para ter efeitos sobre a população brasileira de um 
modo geral. Nesse sentido, os trabalhadores nacionais eram alvo, mesmo 
que remoto, da ação dos funcionários do Serviço de Povoamento. E, ao 
mesmo tempo, a defi nição de indesejáveis era igualmente construída por 
referência às representações acerca dos trabalhadores nacionais.14

Em segundo lugar, as técnicas de condução de populações que exami-
nei anteriormente15 estiveram presentes no tratamento dado a diferentes 
populações em diferentes momentos por diferentes agências de Estado e 
mesmo por agentes privados. Elas podem ser encontradas, por exemplo, 
no recrutamento de trabalhadores do Nordeste para o engajamento na 

14 Conferir em Ramos (1996) os temores acerca das explosivas combinações raciais e políticas 
que poderiam se estabelecer entre trabalhadores nacionais e indesejáveis.

15 Refi ro-me aqui à concessão de auxílios e favores; à constituição de um circuito desde o 
ponto onde estão os potenciais imigrantes até o lugar em que se quer fi xá-los; à defi nição dos 
atributos de comportamento necessários para tornar os agentes do Serviço de Povoamento 
capazes de inspirar confi ança aos imigrantes e colonos; à encenação da efi cácia dos compor-
tamentos que os agentes do Povoamento propunham que imigrantes e colonos adotassem; 
e à constituição de cadeias de autoridade por meio da apropriação das estruturas de auto-
-organização dos imigrantes e colonos, em especial de suas estruturas familiares.
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“batalha da borracha”.16 Nesse sentido, creio ser necessário examinar os 
mecanismos tutelares de gestão de populações tanto na especifi cidade de 
seus alvos quanto na generalidade de sua circulação em diferentes contex-
tos e diante de diversas populações. Pois essa generalidade abre caminho 
para uma abordagem comparativa das técnicas tutelares e permite desta-
car um outro aspecto fundamental que é o fato de que, frequentemente, 
as técnicas tutelares são empregadas na expectativa de incidir sobre outras 
populações e suas relações com a população-alvo.
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A história esquecida: os manicômios judiciários 
no Brasil1

Sérgio Carrara

Introdução

Em alguns países, indivíduos que cometem crimes e são considerados irres-
ponsáveis devido à presença de algum tipo de doença ou perturbação men-
tal são enviados a setores especiais de hospitais psiquiátricos. Em outros, 
são enviados para setores especiais das prisões. Parece ter sido a Inglater-
ra o primeiro país a erigir um estabelecimento particularmente destinado 
aos delinquentes alienados, a prisão especial de Broadmoor (inicialmen-
te, Broadmoor Criminal Lunatic Asylum), em 1863. Antes dela, tanto na 
França quanto nos Estados Unidos existiam apenas anexos especiais em 
alguns presídios para a reclusão e o tratamento dos delinquentes loucos ou 
dos condenados que enlouqueciam nas prisões.

No Brasil, quanto aos chamados “criminosos loucos”, o Código Penal 
de 1890 apenas dizia que eram penalmente irresponsáveis e deviam ser en-
tregues às famílias ou internados em hospícios públicos, se assim “exigisse” 
a segurança dos cidadãos. O arbítrio, em cada caso, era uma atribuição do 
juiz. Em 1903, a Lei Especial para a Organização da Assistência Médico-
-Legal a Alienados no Distrito Federal, modelo para a organização desses 
serviços nos diversos estados da União (Decreto nº 1.132, de 22/12/1903), 
estabeleceu que os estados deveriam reunir recursos para a construção 
de manicômios judiciários. Determinava, também, que enquanto tais es-
tabelecimentos não existissem, deviam ser construídos anexos especiais 
nos asilos públicos para recolhimento de loucos. A partir da legislação de 
1903, no bojo das reformas introduzidas no Hospício Nacional de Aliena-
dos, localizado no Rio de Janeiro, cria-se uma seção especial para abrigar 
os “loucos criminosos”, signifi cativamente batizada de “seção Lombroso”, 

1 Texto elaborado como base para apresentação proferida no I Simpósio Internacional sobre 
Manicômios Judiciários e Saúde Mental, realizado em São Paulo nos dias 16, 17 e 18 de 
setembro de 2009.
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em homenagem ao psiquiatra e antropólogo criminal italiano Cesare Lom-
broso que, em fi nais do século XIX, notabilizou-se por desenvolver uma 
teoria segundo a qual alguns indivíduos, a quem designava de “criminosos 
natos”, nasceriam com uma marcada tendência para o mal. No entanto, a 
construção de um estabelecimento especial teria ainda que aguardar qua-
se duas décadas para ser concretizada. Somente em 1920 seria lançada a 
pedra fundamental da nova instituição, ofi cialmente inaugurada no ano 
seguinte, pelo Decreto nº 14.831, de 25 de maio de 1921. Surgia o Manicô-
mio Judiciário do Rio de Janeiro, primeira instituição do gênero no Brasil. 
Sua direção foi entregue ao médico psiquiatra Heitor Pereira Carrilho, que 
anteriormente chefi ava a seção Lombroso do Hospício Nacional. Na déca-
da de 1950, em homenagem ao seu primeiro diretor, a instituição passou 
a ser chamada de Manicômio Judiciário Heitor Carrilho. Depois de 1986, 
no bojo das reformas da legislação penal brasileira, passou a ser designado 
como Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho. No 
Brasil, é em instituições desse tipo que são mantidos, por meio de medidas 
de segurança, os indivíduos que, por sofrerem algum tipo de doença ou 
distúrbio psíquico, são considerados penalmente irresponsáveis por algum 
crime ou delito. É para lá, também, que são enviados os presos que enlou-
quecem nas prisões.

Como veremos, manicômios judiciários são instituições complexas, 
que conseguem articular, de um lado, duas das realidades mais deprimen-
tes das sociedades modernas – o asilo de alienados e a prisão – e, de outro, 
dois dos fantasmas mais trágicos que nos “perseguem” a todos – o crimi-
noso e o louco.

Pesquisei sobre manicômios judiciários em meados dos anos 1980, mo-
mento em que, na seara das ciências sociais ou históricas, nada havia sobre 
o assunto. Desde a primeira visita que fi z ao então Manicômio Judiciário 
Heitor Carrilho, do Rio de Janeiro (daqui em diante, apenas MJHC), tive a 
impressão (dessas tão caras à antropologia) de estar entrando em uma ins-
tituição híbrida e contraditória, de difícil defi nição. Além disso, o MJHC 
me parecia totalmente incapaz de atingir os objetivos terapêuticos a que 
se propunha. É certo que uma bibliografi a já clássica nas ciências sociais 
revelava que, sob a fachada médica das instituições psiquiátricas, desen-
rolava-se, na verdade, uma prática secular de contenção, moralização e 
disciplinarização de indivíduos socialmente desviantes. De certo modo, 
denunciava-se, assim, a “prisão” que existiria atrás de cada hospício. 
Nesse sentido, o trabalho instaurador de Erving Goffman (1974) chegou 
mesmo a mostrar que uma única estrutura de relações sociais poderia ser 
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encontrada tanto em presídios quanto em manicômios, ambos podendo 
ser bem compreendidos por meio de um único conceito: o de “instituição 
total”. No entanto, se o manicômio e a prisão são verdadeiramente “espé-
cies” de um mesmo “gênero”, como demonstrou Goffman, o MJHC cha-
mava minha atenção justamente para a diferença que existe entre as duas 
“espécies”; e isso por sobrepô-las em um mesmo espaço social. O MJHC 
se caracterizava fundamentalmente por ser, ao mesmo tempo, um espaço 
prisional e asilar, penitenciário e hospitalar.

Prenhe de consequências práticas, a diferença entre o asilo e a pri-
são, visível por meio do MJHC, está amplamente ancorada nas defi nições 
opostas que mantemos a respeito do estatuto jurídico-moral dos habitan-
tes de cada uma das instituições. Para a prisão, enviamos “culpados”; o 
hospital ou hospício recebe “inocentes”. Sem dúvida, a moderna percepção 
da loucura e do crime é fruto de um processo que, embora tortuoso, já 
dura mais de dois séculos. Por meio desse processo, em que se empenha-
ram médicos, juristas e outros profi ssionais, generalizou-se a ideia de que 
existe uma diferença essencial entre as transgressões realizadas por sujei-
tos considerados “alienados” – que não teriam controle nem consciência de 
suas ações – e aquelas provenientes de indivíduos considerados “normais” 
– que teriam controle sobre suas ações e plena consciência de seu caráter 
delinquente ou desviante. No nível do senso comum, julgo ser bastante ar-
raigada a ideia de que o crime se opõe à loucura como a culpa à inocência. 
Do mesmo modo, a ideia de “pena” e a de “tratamento” ainda se excluem, 
pois, apesar de todas as oscilações por que já passou, a prisão, como rea-
ção penal por excelência, nunca deixou de signifi car explicitamente castigo 
ou expiação de uma culpa.

Assim, a despeito de infi nitas nuances, continuamos a distinguir cla-
ramente os atos desviantes que seriam frutos da “loucura” dos atos des-
viantes que seriam fruto da “delinquência” e os apreendemos por meio de 
conjuntos de representações que se opõem em relação ao estatuto de sujeito 
responsável que atribuem ou não aos transgressores. Diante de tais repre-
sentações, o MJHC, instituição destinada a “loucos-criminosos”, não dei-
xava de parecer fundado sobre uma contradição. A instituição apresentava 
a ambivalência como marca distintiva e a ambiguidade como espécie (se os 
psiquiatras me permitem o uso da expressão) de “defeito constitucional”. 
Por meio da legislação e do tratamento dispensado aos loucos-criminosos, 
foi possível, ainda, perceber que essa ambivalência poderia ser detectada 
em vários níveis. Uma linha, a um só tempo lógica e sociológica, parecia 
atravessar toda a instituição, marcando desde a legislação que a suportava 
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até a identidade autoatribuída dos internos e das equipes de profi ssionais 
encarregadas do estabelecimento. Os internos referiam-se a si mesmos 
como “presos” e não como “pacientes” e o tempo mínimo de internação 
ainda era medido em relação à pena que o indivíduo receberia caso tivesse 
sido considerado são e responsável.

No MJHC, lidava-se com a existência de duas defi nições diferentes 
e, em certo nível, contraditórias a respeito de um mesmo espaço social, o 
“hospício prisão”. A existência dessas duas defi nições e de sua articulação 
problemática se revelava ao menos em dois planos: no legal e no institu-
cional. É importante ressaltar, ainda, que essa “fronteira” que perpassava 
todo o MJHC era, em si mesma, inglória. Não distinguia o “sagrado” do 
“profano”, o “positivo” do “negativo”, o que seria melhor do que seria 
pior. Os internos se viam, então, colocados diante de uma estranha en-
cruzilhada: inocentes, mas tutelados e sem direitos, de um lado; culpados, 
mas sujeitos de certos direitos e deveres, de outro. Um período de inter-
dição menor, mas que podia se estender por toda a vida, de um lado; um 
período de interdição legal maior, mas com saída certa, de outro.

O que se encontrava, tanto na legislação referente aos loucos-crimino-
sos quanto no destino social que lhes continua sendo reservado, era justa-
mente a superposição complexa de dois modelos de intervenção social: o 
modelo jurídico-punitivo e o modelo psiquiátrico-terapêutico. Superposi-
ção e não justaposição, pois o modelo jurídico-punitivo parecia englobar o 
modelo psiquiátrico-terapêutico, impondo limites mais ou menos precisos 
ao poder de intervenção dos médicos e demais técnicos.

Dessa maneira, comecei a pensar o manicômio judiciário como uma 
“solução fi nal” de um confl ito histórico de competências, de projetos e de 
representações sociais mais abrangentes e não, simplesmente, como um 
acordo entre funções sociais complementares. Genericamente, o que trans-
formava o MJHC em um espaço social paradoxal era justamente o fato 
de combinar dois conjuntos de representações e de práticas sociais que se 
fundam em concepções distintas e opostas sobre a pessoa humana, sem 
que nenhum deles prevaleça plenamente.

De um lado, há a concepção que poderia ser chamada jurídico-racio-
nalista, que vê o indivíduo como sujeito de direitos e de deveres, capaz de 
adaptar livremente seu comportamento às leis e normas sociais, capaz de 
escolher transgredi-las ou respeitá-las, capaz, enfi m, de ser moral e pe-
nalmente responsabilizado por suas ações. De outro lado, há a concepção 
que poderia ser denominada psicológico-determinista, que vê o indivíduo 
(principalmente o indivíduo alienado) não na condição de sujeito, mas de 
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objeto de seus impulsos, pulsões, fobias, paixões, desejos etc. Nessa última 
versão, as estruturas determinantes do comportamento, estando aquém da 
consciência e da vontade, não permitem que o indivíduo seja moralmente 
responsabilizado no sentido do modelo anterior, não sendo, portanto, pas-
sível de punição.

Por colocá-los muito próximos, combinando-os de maneira contradi-
tória, os manicômios judiciários não deixavam de chamar atenção para 
a existência, em nossa sociedade, desses dois códigos incompatíveis de 
compreensão das ações humanas e da responsabilidade individual. Ainda 
sob outras formas, tais códigos estão presentes em nossas avaliações mais 
cotidianas e são atualizados segundo situações muito concretas. Vivemos 
em sociedades que conseguiram (e seria muito importante saber como, 
concretamente, fi zeram-no) articular duas concepções confl itantes da pes-
soa humana: uma é moral e axiomática; a outra é “objetiva” e objetivante-
-científi ca. Aprendemos a lidar com esses dois códigos distintos e, a partir 
deles, qualquer comportamento pode ser apreendido tanto em termos mo-
rais (culpado versus não culpado; responsável versus irresponsável) quanto 
em termos médico-psicológicos, ou seja, como resultante de doenças, dese-
quilíbrios nervosos, traumas, socialização problemática etc.

O que me propus a fazer foi indagar: a partir de que relações signifi -
cativas entre representações e práticas que se ocupam da transgressão às 
normas e valores sociais foi possível surgir a fi gura do louco-criminoso e a 
instituição que dele se ocupa?2 Tal enunciado me parecia mais satisfatório 
porque colocava em foco o que eu julgava ser fundamental para a compre-
ensão do surgimento do manicômio judiciário, ou seja, a maneira como 
se constituiu o signifi cado social do crime ou da transgressão a partir dos 
diversos discursos e práticas que os tomaram como objeto de refl exão e de 
intervenção, particularmente do discurso e da prática da medicina mental.

É, sem dúvida, importante perceber como a construção de um mani-
cômio judiciário, em particular, foi encaminhada no Brasil, que grupos 
profi ssionais lutavam por ele, quais governos foram mais sensíveis aos seus 
apelos etc. Penso, entretanto, que isso só teria pleno sentido depois de ser 
revelado como tal instituição pode ter se tornado algo pensável e defensá-

2 É importante notar que, embora indiretamente, o desenvolvimento dessa questão contribui 
ainda à compreensão do surgimento da própria “medida de segurança”, instituto que foi ini-
cialmente aplicado aos chamados loucos-criminosos, buscando fundar uma nova modalidade 
de contenção. Incorporada à maioria dos códigos penais do Ocidente ao longo do século XX, 
a medida de segurança esteve na base da estruturação legal dos regimes políticos autoritários, 
pois permitia que, em várias situações, os direitos individuais fossem suprimidos ante o que 
se julgava ser os interesses da sociedade ou do Estado.
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vel. Parece-me que a generalidade da minha primeira abordagem é, em si 
mesma, justifi cável, mas ela ainda encontrava apoio no fato mesmo de tais 
asilos-prisões terem surgido quase simultaneamente em diferentes países. 
Essa simultaneidade levava a supor que seu surgimento esteve largamente 
relacionado a processos sociais mais amplos ou que não se restringiam a 
questões propriamente nacionais. Dessa forma, escolhi pensar o apareci-
mento dessa estrutura institucional peculiar relacionando-a a “variáveis” 
sociológicas mais genéricas. Basicamente, as “variáveis” escolhidas pode-
riam ser dispostas em dois planos: de um lado, o plano das discussões 
teóricas que, na passagem do século, versavam sobre as relações entre cri-
minalidade e loucura; de outro, o plano da prática judicial concreta sobre 
a qual tais discussões incidiam e que se desenrolava, então, nos tribunais. 

A questão do crime na passagem do século XIX para o XX

O período entre o fi nal do século XIX e o início do século passado apre-
senta como marca característica o surgimento, em vários países ocidentais, 
de uma ampla e sistemática refl exão em torno do crime e dos criminosos 
que não se continha apenas nos limites do chamado “mundo científi co”. 
Nas grandes cidades, ela alcançava as ruas e os lares por meio de uma 
incipiente, mas promissora, imprensa popular, ávida de novidades e de 
escândalos,3 e de um novo gênero literário, o romance policial, fi lho legíti-
mo desse tipo de imprensa.4

Antes de mais nada, é importante lembrar do aumento signifi cativo 
do número de crimes nas grandes metrópoles na passagem do século. Tal 
aumento é geralmente explicado pela intensifi cação do processo de urba-
nização e de industrialização a que tais cidades assistiam. Ao que parece, 
essa intensifi cação não se restringiu apenas às grandes metrópoles dos paí-
ses mais desenvolvidos (onde Jack, o Estripador, zombava da polícia), mas 
atingiu também, guardadas as proporções e especifi cidades, as dos países 
periféricos. Para o Brasil, trabalhos importantes foram feitos explorando a 
relação entre as profundas alterações sociais que experimentavam as suas 
grandes cidades da belle époque, especifi camente Rio de Janeiro e São 
Paulo, e o aumento das taxas de criminalidade e do interesse em torno 
da questão. Aumento populacional intenso, liberação não planejada da 
mão de obra escrava, incorporação de grandes contingentes de imigrantes 

3 Uma interessante caracterização dessa imprensa popular que nascia no Brasil (Rio de Janei-
ro) encontra-se em Svcenko (1985, p. 172-173).

4 Ver, entre outros, Dubois (1985) e, ainda, Reimão (1983).
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nacionais e estrangeiros, industrialização, formação de um mercado de 
trabalho competitivo em moldes capitalistas, modernização da estrutura 
urbana e mudanças signifi cativas no estilo de vida são apenas alguns dos 
elementos apontados mais frequentemente como fontes de agudização dos 
confl itos sociais naquele momento.5

Entretanto, para além das tensões sociais inerentes a um acelerado pro-
cesso de urbanização e industrialização, as grandes cidades do fi nal do 
século XIX assistem ainda à emergência de um outro fenômeno social que 
não pode ser desprezado e que se apresenta como efeito da formação de 
um “meio delinquencial fechado”, recortado, principalmente, entre infra-
tores das classes populares urbanas. Como já apontou Michel Foucault 
(1977), a circunscrição de tal meio foi, em grande parte, consequência da 
prática prisional que se instalou no coração dos sistemas penais a partir do 
fi nal do século XVIII.6 Por intermédio da prisão, o “crime” se organiza, 
especializa e profi ssionaliza no meio urbano, e a nova feição que adquire 
aparece marcada pelo fenômeno da reincidência. Desligado de seu meio 
social de origem, dados os longos períodos de reclusão a que é submeti-
do, e preso nos jogos da marginalização, começava a se desenhar para o 
criminoso uma trajetória social sem retorno. Foi, sem dúvida, diante de 
uma tal realidade sociológica que se tornou possível conceber o criminoso 
como um “tipo natural”; concepção que selava a irreversibilidade de uma 
trajetória delinquente no momento mesmo em que passava a percebê-la 
como manifestação de uma natureza individual anômala, de um psiquis-
mo perturbado pela doença. Assim, a refl exão em torno da existência de 
um “tipo natural” criminoso que emergia na segunda metade do século 
XIX não se tecia apenas com os fi os do imaginário, pois se apoiava, em 
parte, sobre um processo histórico de constituição do criminoso como um 
“tipo social”.

Compreender por que o crime se colocou, naquele momento, como 
objeto privilegiado de refl exão é também visualizar a crise pela qual pas-

5 Para o caso de São Paulo, ver principalmente Fausto (1984); para o caso do Rio de Janeiro, 
ver Chalhoub (1984).

6 O código criminal de 1830 prescrevia como penas: perda ou suspensão de emprego, mul-
tas, privação do exercício de direitos políticos, desterro, degredo, banimento, morte e, ainda, 
a pena-prisão, com ou sem trabalhos forçados. No estudo que fazem sobre a polícia fl uminen-
se no século XIX, Brandão e companheiras enfatizam que um grande número de crimes era, 
então, punido pela prisão com trabalho. Dizem, ainda, as autoras que, embora tal trabalho 
“devesse ser realizado quase sempre no recinto da própria prisão, tendo em vista as senten-
ças proferidas e os regulamentos policiais das mesmas prisões, fi ca manifesta a intenção de 
encontrar trabalhadores entre a população livre para obras públicas numa sociedade onde o 
trabalho é caracterizado como uma maldição” (BRANDÃO et al., 1981).
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sava o liberalismo, quer como doutrina política com determinada funda-
mentação fi losófi ca – a fi losofi a das Luzes, quer como modo específi co 
de organização social e política. Nesse sentido, refl etir sobre o crime era 
também refl etir sobre o que se julgavam ser os excessos do individualismo 
alimentado pela doutrina liberal. Tais excessos eram identifi cados tanto 
nas “românticas” transgressões de indivíduos criminosos ou “malditos” 
(como Byron, Rimbaud, Álvares de Azevedo, De Quincey, entre outros) 
quanto nas transgressões político-ideológicas (também “românticas”) de 
anarquistas, comunistas ou socialistas utópicos. Por meio do crime, juris-
tas, criminalistas, criminólogos, antropólogos criminais, médicos legistas, 
psiquiatras, todos fortemente infl uenciados por doutrinas positivistas ou 
cientifi cistas, discutiam, de fato, uma questão política maior: os limites 
“reais” e necessários da liberdade individual, que, vista como excessiva-
mente protegida nas sociedades liberais, era apontada como causa de agi-
tações sociais ou, ao menos, como empecilho à sua contenção.

Assim, por meio das discussões em torno do crime, tratava-se não so-
mente de atacar a ordem política e jurídica liberal, mas também de con-
solidar uma nova concepção do homem e de sua relação com a sociedade, 
amplamente ancorada em formulações positivistas e cientifi cistas. No Bra-
sil, como bem apontou Schwarz (1977), os princípios liberais, que foram 
mais fortemente incorporados às instituições nacionais com o advento da 
República de 1889, em vez de destruir o clientelismo e a lógica do favor 
que caracterizavam as relações sociopolíticas tradicionais e aos quais ne-
gavam frontalmente, incorporaram-se a eles em uma espécie de “coexis-
tência estabilizada”. Tal coexistência, como sabemos, deu origem a “ins-
tituições” tão peculiares quanto o voto de cabresto ou o uso da lei como 
momento supremo de arbítrio (“aos amigos, tudo; aos inimigos, a lei”, 
segundo conhecido ditado popular). Entretanto, se o liberalismo assumiu, 
entre nós, uma “cor local”, ele ainda nos chegou acompanhado de uma 
“bula” que apontava seus vários “efeitos colaterais” e “contraindicações”. 
As instituições liberais nasceram, entre nós, sob o fogo cerrado de “posi-
tivistas”, “evolucionistas” e “socialistas” de vários matizes. Todos eles, de 
uma maneira ou de outra, denunciavam as bases “metafísicas” do libera-
lismo e advogavam que a “boa lei” não deveria pretender se apoiar sobre 
princípios abstratos, eternos e universais, como queria o jusnaturalismo, 
mas nas necessidades objetivas de cada povo ou nação, nas particularida-
des cientifi camente demonstradas da realidade sobre a qual ela pretendia 
legislar. Igualdade, liberdade etc. seriam apenas palavras vazias se não 
correspondessem a qualquer realidade verifi cável.
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Assim, embora o contexto fosse diferente, aqui, como nos países eu-
ropeus, por meio das discussões em torno do crime e da desigualdade 
cientifi camente demonstrável que o crime parecia tematizar, surgiram as 
mesmas críticas ao liberalismo e à concepção de homem veiculada pelo Ilu-
minismo. Formuladas no bojo de sistemas de pensamento antiliberais, tais 
críticas tiveram, ao que parece, ampla aceitação na elite intelectual bra-
sileira daquele momento, contribuindo para a formação das bases de um 
pensamento autoritário cuja relevância já tem sido bastante evidenciada há 
alguns anos. É dentro desse amplo quadro que devem ser compreendidas 
as relações signifi cativas que, na passagem do século, forjaram-se em torno 
do crime e da loucura.

Na condição de objeto da psiquiatria, o crime será visto, em algumas 
de suas formas, como sintoma de uma doença mental: comportamento 
referido a uma “situação excepcional” por que passariam alguns indiví-
duos durante certos períodos de suas vidas. É importante salientar que 
tal concepção do “crime-doença” não deixava de revelar uma avaliação 
“otimista” do ser humano, que, naturalmente bom, apenas eventualmente 
teria sua natureza pervertida por causas ou razões externas, contingentes, 
inesperadas. Já como objeto de uma antropologia, o crime (ou seus refe-
rentes mais abstratos: a maldade, a ferocidade, a impulsividade etc.) será 
pensado como espécie de “atributo peculiar” a certas naturezas humanas. 
Por meio desse “crime-atributo”, uma espécie de refl exão ontológica equa-
cionará comportamentos individuais desviantes a confi gurações psicos-
somáticas particulares e hereditariamente adquiridas. Em fi ns do século 
XIX, os caminhos indicados pelas entradas abertas pela psiquiatria e pela 
antropologia criminal se cruzam sobre um espaço que é, ao mesmo tempo, 
médico e legal. Desse cruzamento surgirão os manicômios judiciários e 
outras instituições do gênero.

As novas figuras do mal: os monomaníacos, os degenerados 
e os criminosos natos

Para a compreensão dos impasses que se colocavam na prática judicial 
quando se levantava suspeitas sobre a sanidade mental do acusado e tam-
bém do surgimento dos manicômios judiciários, parece fundamental a 
apresentação do signifi cado de basicamente três categorias: “monomania”, 
“degeneração” e “criminalidade nata”. Tais categorias articulavam dife-
rentemente a transgressão moral nos termos da “doença” ou da “anoma-
lia”, colocando alguns criminosos ora como objetos da “patologia”, ora 
como objetos da “teratologia”.
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É importante salientar que o aparecimento da noção de monomania, 
visceralmente implicada na interpretação psiquiátrica de certos crimes, 
teve uma importância enorme na própria história da psiquiatria e de seu 
objeto. Foi por meio dela que se forjou a concepção da loucura como alie-
nação mental, ou seja, como doença que não se caracterizava necessaria-
mente pelo delírio. Como aponta Michel Foucault, foi por meio da mono-
mania, principalmente da monomania instintiva, que se pôde visualizar 
com clareza em que se transformou a loucura no correr do século XIX: 
um “mal” que implicou a “objetifi cação” do homem e que passou, nas 
palavras do autor, a “estendê-lo fi nalmente ao nível de uma natureza pura 
e simples, ao nível das coisas” (FOUCAULT, 1978, p. 516).

Contudo, na segunda metade do século XIX, a noção de monomania 
receberia golpes decisivos no interior do campo psiquiátrico, quando apare-
ce a teoria da degeneração, esboçada primeiramente pelo médico francês A. 
Morel. Foi então que começaram a surgir, no âmbito das discussões sobre o 
crime, “os degenerados”. Esses seres, embora continuassem a equacionar o 
crime nos jogos da sanidade/insanidade mental, permitiam que se esboças-
se uma primeira “criminologia”, na forma de uma refl exão médica específi -
ca sobre o crime, uma vez que, segundo a teoria da degeneração, qualquer 
ato criminoso podia ser lido como um sintoma de doença mental ou de 
instabilidade psíquica. Com o aparecimento dos degenerados, os médicos 
começaram a questionar os fundamentos do direito penal liberal. É impor-
tante salientar, entretanto, que a expressão “monomania” continuou a ser 
utilizada pelos médicos durante todo o século XIX e não desapareceu com 
o surgimento das teorizações em torno da degeneração. O que acontece é 
que os indivíduos antes considerados monomaníacos (impulsivos e loucos 
raciocinantes ou loucos morais) passam a ser, a partir da segunda metade 
do século XIX, classifi cados preferencialmente como degenerados.

Degeneração e monomania apresentam-se, portanto, como noções 
concorrentes, pretendendo abordar diferentemente um mesmo conjunto de 
comportamentos: transgressões aparentemente irracionais onde o delírio 
não está em causa e que partem de indivíduos cuja situação doentia parece 
ser um estado permanente, indicando uma espécie de doença congênita e 
incurável. A doutrina da degeneração enfatizará, sobretudo, essa caracte-
rística inata e constitutiva de algumas perturbações mentais já tematizada 
incipientemente pela monomania, permitindo que a discussão psiquiátrica 
oscile entre uma refl exão sobre as doenças que podem acometer os ho-
mens, tornando-os infelizes, e uma refl exão sobre a própria natureza hu-
mana e sobre como os homens podem se tornar a causa da infelicidade uns 
dos outros.
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O comportamento criminoso – ao menos nos casos em que se percebia 
uma “tendência precoce para o mal” – encontrava seu espaço entre as ma-
nifestações degenerativas da espécie humana. Na verdade, a doutrina da 
degeneração fez com que o crime, em si mesmo, pudesse se tornar objeto 
de uma abordagem psicopatológica, tornando possível uma primeira “cri-
minologia”, como dito anteriormente.

Ao longo do século XIX, a psiquiatria expandiu suas categorias noso-
lógicas e, consequentemente, abarcou, nos quadros da alienação mental, 
um número crescente de comportamentos desviantes que, até então, ti-
nham sido apenas objeto da moral, da ética, da lei. Por meio de categorias 
como as de monomania ou degeneração, vários crimes começaram a ser 
compreendidos medicamente e já se percebia, inclusive, uma zona frontei-
riça, onde crime e loucura se confundiam, ou melhor, onde o crime podia 
ser interpretado como resultante de um psiquismo perturbado ou anôma-
lo. Por meio da degeneração, o crime como desvio moral pôde, também, 
ser compreendido como disfunção orgânica. Entretanto, o foco da refl exão 
médica não era propriamente o crime, nem os criminosos eram seu objeto 
de intervenção privilegiado. Ao que parece, a psiquiatria somente podia 
abordar o crime sob pena de desqualifi cá-lo como tal, para compreendê-lo 
como sintoma de uma moléstia mental qualquer.

A naturalização do crime fora da oposição sanidade/insanidade, bem 
como o estabelecimento de suas consequências para a prática penal e peni-
tenciária, só se realizarão plena e sistematicamente por intermédio de um 
discurso médico-legal embasado nas formulações de uma disciplina que, 
nas últimas décadas do século XIX, reivindicava foros de ciência natural, 
positiva, legítima: a antropologia criminal. É justamente no âmbito desse 
pensamento que se forjarão as críticas mais radicais ao sistema jurídico-
-penal característico das sociedades liberais.7 Tal sistema, como se sabe, 
orientava-se por princípios jurídicos estabelecidos no seio do pensamento 
iluminista e que foram sistematizados pelo italiano Cesare Beccaria em 
seu famoso livro Dos delitos e das penas, publicado em 1767. As bases do 
chamado direito clássico assentavam-se sobre três postulados fundamen-
tais. O primeiro estabelecia a igualdade de todos os homens perante a lei. 
O segundo propunha que a severidade da pena deveria se pautar exclusi-

7 Além das obras explicitamente citadas, a descrição que farei nesta seção apoia-se, prin-
cipalmente, em manuais com fi ns didáticos ou de propaganda nos quais juristas e médicos 
brasileiros, apoiados nas formulações da antropologia criminal, expõem as ideias do novo 
pensamento em matéria penal. Entre tais obras, ver especialmente Aragão (1917 [1905]), Leal 
(l896), Dória (1925) e Viveiros de Castro (1894).
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vamente pela gravidade do delito cometido. Finalmente, o terceiro dizia 
que a lei penal não poderia ser retroativa, ou seja, que não haveria crime 
sem lei anterior que o previsse. Todos esses princípios serão colocados em 
xeque a partir das formulações da antropologia criminal.

Constituída pelas “descobertas” de um outro italiano, o médico psi-
quiatra Cesare Lombroso (1835-1909), a antropologia criminal consistiu 
na aplicação das técnicas da antropometria e da cranioscopia, desenvolvi-
das anteriormente por médicos como Broca e Gall, ao exame dos corpos 
dos criminosos e no tratamento estatístico dos resultados obtidos por tais 
técnicas. Os frutos desses procedimentos, interpretados de uma maneira 
que logo foi considerada pouco metódica e não científi ca, conduziam à 
conclusão de que alguns criminosos podiam ser considerados uma varia-
ção singular do gênero humano, uma classe antropologicamente distinta 
no interior do conjunto dos seres humanos. O que se tentava demonstrar 
era a existência de um Homo criminalis, de um “criminoso nato”.

Em fi nais do século XIX, as teorias em torno da monomania, da dege-
neração e da criminalidade nata passam a ser utilizadas nos tribunais para 
classifi car certos criminosos, colocando sérios problemas ao andamento 
de processos e julgamentos. Se o funcionamento do sistema jurídico-penal 
liberal assentava-se na possibilidade de distinguir claramente loucos de 
sãos, responsáveis de irresponsáveis, e na existência do hospício como ins-
tituição complementar à prisão, os médicos passavam, agora, a manipular 
categorias diagnósticas que ou supunham um contínuo entre sanidade e 
loucura (como era o caso da degeneração) ou (como era o caso dos cri-
minosos natos) uma concepção biodeterminista da pessoa humana, o que 
comprometia o próprio julgamento de responsabilidade, uma vez que os 
indivíduos passam, em seus termos, a serem considerados “naturalmente” 
bons ou maus. Todos, em certo sentido, seríamos irresponsáveis, movi-
dos por nossas tendências naturais. Como queriam os adeptos das novas 
teorias sobre o crime e os criminosos, todo o sistema penal liberal devia 
ser reformulado, com a abolição dos próprios tribunais, a substituição de 
juízes por técnicos, a adoção de medidas de contenção e recuperação de 
duração indeterminada etc.

Um exemplo do tipo de confusão em que resultou a incorporação des-
sas categorias na prática judicial concreta é o caso que analisei mais apro-
fundadamente em outro momento, envolvendo o assassinato, em 1896, 
do comendador Belarmino B. P. de Melo, que, aos 70 anos de idade, foi 
vítima do jovem Custódio Alves Serrão. Belarmino era amigo íntimo do 
pai do assassino e, depois de sua morte, tornou-se tutor dos dois irmãos de 



Tutela 309

Custódio: do irmão mais velho, porque se encontrava internado no Hos-
pício Nacional de Alienados, e da irmã mais nova, que ainda não havia 
alcançado a maioridade.

O caso é tão singular que, à primeira vista, beira a fi cção. O próprio 
nome do assassino – Custódio – parecia fazer alusão à discussão que seu 
ato desencadearia. A história de vida da vítima misturava-se à história das 
instituições penais, uma vez que Belarmino havia sido o chefe da Casa de 
Correção da Corte e se notabilizado pela defesa da introdução do sistema 
de isolamento celular nas prisões brasileiras. Além disso, Custódio afi rma-
va que matara Belarmino porque ele o acusava de ser louco e ameaçava 
interná-lo no Hospício Nacional, junto do irmão.

Diante de tudo isso, logo depois de sua prisão, dois médicos legistas da 
polícia foram chamados para avaliar o caso e classifi caram Custódio como 
monomaníaco, atingido pela monomania das perseguições, aconselhando 
seu internamento no Hospício Nacional. Depois de um curto período de 
internação, Custódio foge e se reapresenta à polícia, exigindo que fosse res-
peitado o seu direito de ser julgado pelo crime que havia cometido. Além 
disso, faz duras críticas ao hospício, desencadeando uma pesada campa-
nha contra o diretor do estabelecimento, o dr. Teixeira Brandão. Um dos 
nomes mais notáveis da psiquiatria no período, Brandão era o primeiro 
catedrático de psiquiatria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e o 
responsável pela expulsão das irmãs de caridade que controlaram o Hos-
pício Nacional até a proclamação da República. Depois da fuga, Custódio 
foi reconduzido pela polícia ao hospício. Depois do período de observação, 
o médico da instituição o diagnostica como degenerado, dizendo com isso 
que, embora não fosse responsável por suas ações, Custódio não era pro-
priamente um doente, mas o portador de um defeito constitucional que o 
predispunha ao crime. Diante disso, Teixeira Brandão recusa-se a assinar a 
internação, dizendo que para tais casos o ideal seria um manicômio crimi-
nal. Como tal instituição ainda não existia, o psiquiatra reenvia Custódio 
à polícia para que o processo criminal fosse retomado. Novos médicos são 
chamados para examiná-lo e o diagnóstico de degeneração (ou criminali-
dade nata) é mantido. Dadas as posições de Brandão, o famoso professor 
de medicina legal da Faculdade da Bahia, Raimundo Nina Rodrigues, en-
tra na disputa. Era incompreensível para ele que, diante do fato de inexistir 
um manicômio judiciário, Teixeira Brandão aceitasse a condenação e pu-
nição de alguém que ele mesmo sabia ser um degenerado e, portanto, um 
irresponsável. Custódio é julgado, considerado irresponsável penalmente e 
absolvido. Muito provavelmente acabou em liberdade, uma vez que os psi-
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quiatras do Hospício Nacional, na ausência de um manicômio judiciário, 
recusavam-se a acolher tais casos.

Degenerados, criminosos natos e o surgimento do primeiro 
manicômio judiciário brasileiro

Parece-me já estar claro o tipo de problema que a incidência de categorias 
como “degenerado” ou “criminoso nato”, ou melhor, que a incidência da 
noção biodeterminista da pessoa humana que elas expressavam impunha 
às formas socialmente previstas para a contenção e repressão dos trans-
gressores. No nível da prática judiciária, as contradições e impasses se acu-
mulam ao longo das duas primeiras décadas do século XX. Casos mais ou 
menos escandalosos surgem e motivam psiquiatras e magistrados a lutar 
em prol da construção de um asilo criminal, que começa a ser amplamente 
considerado a única saída possível para o impasse que opunha médicos e 
juristas, e, às vezes, psiquiatras e médicos legistas. É, sem dúvida, signi-
fi cativo que, alguns anos após o caso Serrão, apareça na legislação refe-
rente à organização da assistência a alienados no Brasil (Decreto nº 1.132, 
de 22/12/1903), amplamente infl uenciada por Teixeira Brandão e Juliano 
Moreira, seu sucessor na direção do Hospício Nacional, a obrigatoriedade 
de construção de manicômios judiciários em cada estado, ou, na sua im-
possibilidade imediata, da circunscrição de pavilhões especialmente desti-
nados aos loucos-criminosos nos hospícios públicos existentes. Foi depois 
dessa lei que foi instituída a seção Lombroso do Hospício Nacional, espe-
cialmente destinada ao recolhimento dos loucos-criminosos. Homenagem 
ao criador da teoria dos criminosos natos, o nome dado ao serviço atesta 
o fato de que era para o abrigo de tais fi guras que a seção se destinava. Po-
rém, o problema não estava, ainda, resolvido. Dois outros acontecimentos 
precipitariam o surgimento de um manicômio judiciário entre nós, enga-
jando mais fortemente a imprensa e os poderes públicos.

O primeiro deles ocorreu em 1919, quando um outro “degenerado”, 
um taquígrafo do Senado, mata dona Clarice Índio do Brasil, mulher de 
um senador da República e fi gura conhecida da alta sociedade carioca.8 
A possibilidade de o assassino vir a ser absolvido fez com que a própria 
imprensa se engajasse intensamente na luta pela criação de um manicômio 
judiciário. Porém, em oposição aos médicos, ao defenderem a construção 
do estabelecimento, os jornalistas não enfatizavam o seu caráter terapêu-
tico ou humanitário; antes, apontavam sua urgente necessidade para uma 

8 Para uma descrição mais completa desse caso, ver Carrara (1986).
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repressão mais efi caz aos delinquentes. Os termos em que a discussão apa-
rece nos jornais atestam, de forma clara, a ambiguidade da percepção so-
cial que se construía em torno dessas estranhas fi guras, meio inocentes e 
meio culpadas, que eram os degenerados, os criminosos natos, os anôma-
los morais, enfi m.

Logo após o assassinato de dona Clarice, o governo federal começaria 
a mobilizar-se para fundar o novo estabelecimento e, ainda em 1919, o 
Congresso votaria crédito para sua construção. Talvez não tivesse sido 
erguido tão prontamente sem a interveniência do segundo acontecimento, 
que consistiu em uma séria rebelião, ocorrida em 27 de janeiro de 1920, na 
seção Lombroso do Hospício Nacional, onde, segundo os jornais, estariam 
internados 41 “loucos da pior espécie”, “gente perigosa” “sempre com o 
intuito do mal” (Jornal do Commercio, O Paiz, O Jornal, 28/1/1920). 
Liderados por Roberto Duque Estrada Godefroy, alcoólatra preso diversas 
vezes por vadiagem e pequenas agressões, os internos da seção Lombroso 
conseguiram sair de suas celas, agrediram funcionários do hospício e ate-
aram fogo nos colchões, produzindo enorme comoção.

A campanha pela construção de um manicômio judiciário na capital 
tem efeitos positivos e imediatos. Em 21 de abril de 1920 – dia que, entre 
nós, é dedicado à luta pela liberdade política –, era lançada, nos fundos da 
Casa de Correção, na Rua Frei Caneca, a pedra fundamental do primei-
ro asilo criminal brasileiro, inaugurado em 30 de maio do ano seguinte. 
Cumpria-se, assim, como expressou um “desvanecido” Juliano Moreira 
em seu discurso, “uma velha aspiração não só dos alienistas nacionais, 
mas ainda dos jurisconsultos e magistrados desse país, que de há muito 
viam conosco a inadiabilidade desta construção” (Jornal do Commercio, 
22/4/1920, p. 2).

Ante uma concepção cientifi cista da pessoa humana, da qual o crimi-
noso nato não era senão um dos fetiches, havia necessidade, como bem 
defendiam os membros da escola positiva de direito penal, de mudanças 
profundas, radicais e globais das leis, dos procedimentos processuais e das 
instituições penitenciárias. Desse ponto de vista, o manicômio judiciário 
não parece ter sido apenas uma solução adequada para o destino a ser 
dado a determinados tipos de alienados, mas também uma maneira de 
conter, em limites mais ou menos precisos, os efeitos de um confl ito entre 
ciência e moral cuja extensão ameaçava as instituições liberais como um 
todo. Para os que consideravam o criminoso nato uma ideia absurda, um 
atentado contra a liberdade individual ou um expediente para inocentar 
criminosos, o manicômio judiciário, por não deixar de ser uma prisão, 
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parecia solução satisfatória. Para os defensores da ideia de criminoso nato, 
para os quais a liberdade humana era apenas mais uma frágil e engana-
dora ilusão, ele não deixava de ser uma casa de tratamento e regeneração, 
onde, à revelia do direito instituído, alguns criminosos poderiam ser segre-
gados perpetuamente. Um modelo, talvez, daquilo em que, um dia, deveria 
se transformar todo o sistema penal.

Conclusões

Como apontado ao longo deste artigo, os manicômios judiciários não fo-
ram primordialmente pensados para abrigar, de um modo geral, qualquer 
doente mental ou alienado que cometesse crimes. Destinavam-se especial-
mente aos criminosos considerados “degenerados”, “natos”, “de índole”, 
“anômalos morais”. Todas essas categorias são versões distintas do que 
viria a ser, mais tarde, chamado de “personalidades psicopáticas” ou “so-
ciopatas”. Asilos e prisões se mostravam incapazes de recebê-los porque 
tais delinquentes eram percebidos ora como habitantes de uma região in-
termediária entre a sanidade e a loucura – ou entre a irresponsabilidade e a 
responsabilidade moral –, ora como habitantes de uma região em que tais 
termos não faziam mais qualquer sentido.

É desse ponto de vista que podemos pensar a estrutura ambígua dos 
manicômios judiciários como a “solução fi nal” de um confl ito histórico. 
As consequências que tal estrutura acarreta para os internos são ainda 
mais iníquas aos olhos de um observador contemporâneo, pois o próprio 
confl ito que a originou está, em larga medida, ultrapassado. As categorias 
para as quais se destinava originalmente foram, aos poucos, consideradas 
não científi cas (como as de “anômalo moral”, “degenerado” ou “crimi-
nosos nato”) ou se tornaram residuais no pensamento psiquiátrico (como 
no caso das “personalidades psicopáticas”). É interessante notar que, a 
partir de determinado momento, muitos psiquiatras passaram a conside-
rar o manicômio como uma instituição que não deveria mais se dedicar 
à contenção daqueles para os quais fora criada. Por exemplo, já em 1951, 
em estudo sobre a questão das personalidades psicopáticas ante a legisla-
ção penal brasileira, Heitor Pereira Carrilho, que, em 1920, defendera a 
construção dos manicômios judiciários justamente para a repressão dos 
“anômalos morais”, afi rmava que eles deveriam ser instituições “de cunho 
mais hospitalar”, não sendo adequadas para o abrigo das “personalidades 
psicopáticas”.

Desse modo, é possível pensar que, se ao menos originalmente havia uma 
adequação formal entre a estrutura do manicômio judiciário e as fi guras que 
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ele se propunha a abrigar – um semi-hospício ou semiprisão para semiloucos 
ou semicriminosos –, essa adequação formal foi, entretanto, desaparecendo 
ao longo do século XX e, hoje, encontramo-nos diante de um semi-hospício 
ou semiprisão que recebe indivíduos considerados doentes mentais.

Por fazer parte do sistema penitenciário, não é de surpreender que ma-
nicômios judiciários sejam um dos espaços mais impermeáveis às transfor-
mações pautadas na defesa dos direitos humanos dos pacientes e na sua 
des-hospitalização. Nesse caso, colocar-se ao lado dos pacientes é defender 
a própria extinção desse tipo de instituição e uma profunda reforma da 
legislação que a suporta, pois, como há três décadas escrevia um dos ex-
poentes da antipsiquiatria, Thomas Szasz: “Para o ‘paciente-delinquente’ 
não existe nem absolvição para a sua culpa, nem tratamento. Isso não é 
mais que um método cômodo para ‘se livrar’ de indivíduos que apresentam 
certos comportamentos antissociais.”

Para fi nalizar, talvez seja pertinente propor a refl exão de que foi justa-
mente o caráter ambíguo e contraditório dos manicômios judiciários que 
assegurou que as engrenagens da justiça continuassem operando, mesmo 
sob a condição de terem, como no caso dos loucos-criminosos, de produ-
zir graves e irreversíveis injustiças. Talvez possamos mesmo considerá-los 
um dos principais dispositivos práticos que nos permitem continuar viven-
do em sociedades nas quais, como bem percebeu o antropólogo inglês E. 
E. Evans-Pritchard, os homens são vistos simultaneamente como livres e 
escravos, sujeitos e objetos, inocentes e pecadores; e onde confusão, con-
tradição ou irracionalidade são sempre vistos como atributos de povos 
que habitam terras longínquas, onde vivem imersos em estranhos rituais. 
Espero que o resgate da “história” do surgimento dos manicômios judi-
ciários em nossa sociedade possa iluminar os desafi os e contradições que 
a instituição continua a colocar àqueles que se preocupam com o destino 
social dos homens e mulheres que neles continuam sendo confi nados.
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Reforma psiquiátrica e redes de suporte social: 
construindo tecnologias “psicossociais”

Martinho Braga Batista e Silva

Introdução

O objetivo deste capítulo é descrever e analisar as “tecnologias psicosso-
ciais” acionadas no cotidiano dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 
para mostrar em que medida o campo da saúde mental vem produzindo 
redes de suporte social. Para isso, apresento meu itinerário de pesquisa, 
incluindo parte dos referenciais teóricos que embasaram as hipóteses for-
muladas, ligadas às obras de Castel (1978, 1986) sobre a história da psi-
quiatria, do asilo e das reformas psiquiátricas no pós-Guerra. Os aspectos 
metodológicos e éticos da investigação são explorados na segunda parte do 
texto, onde apresento meus dilemas e dúvidas na pesquisa das práticas dos 
profi ssionais em um Caps do município do Rio de Janeiro enquanto, con-
comitantemente, eu trabalhava como psicólogo em outro Caps. Na terceira 
parte, analiso a trajetória clínico-institucional de Sandro,1 um dos usuá-
rios do Caps estudado, mostrando o uso da mediação de trocas sociais, 
uma das tecnologias psicossociais. Nesse item, as contribuições de Souza 
Lima (1995) e Vianna (2002) sobre o cuidado e o controle de populações 
(índios e menores, respectivamente) foram fundamentais para pensar a 
questão do estatuto da tutela entre os loucos. Na quarta parte, a partir de 
entrevistas com os profi ssionais, analiso a referência aos Serviços Residen-
ciais Terapêuticos (SRT), usualmente denominado “serviços”, outra tecno-
logia psicossocial acionada junto aos familiares e vizinhos dos usuários de 
Caps, mostrando a construção de alianças e compromissos para ampliar 
a tolerância à diferença na comunidade em que o Caps está inserido. Nas 
considerações fi nais, retomo essas hipóteses sobre a formação de redes de 
suporte social no contexto da reforma,2 mapeando as tecnologias “psicos-

1 Nome fi ctício, como todos os citados nesse texto, tendo em vista o sigilo dos atores e das 
instâncias sociais envolvidos na pesquisa.

2 Vale dizer que existem outras abordagens para investigar a formação de redes de suporte 
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sociais” que contribuem para engendrar a malha administrativa de atores 
e instâncias sociais que envolvem o portador de transtorno mental.

As questões colocadas pela reforma psiquiátrica brasileira

O movimento pela reforma psiquiátrica brasileira, composto não só de 
profi ssionais, mas também de familiares e usuários dos serviços de saúde 
mental, viveu, entre 2006 e 2007, um confl ito agudo no âmbito governa-
mental, tendo em vista críticas à condução das políticas públicas de saúde 
mental por parte de setores da própria corporação psiquiátrica. Em vigor 
desde o fi nal da década de 1970, esse movimento ganhou contornos de po-
lítica “ofi cial” durante a década de 1990, possibilitando que o projeto “por 
uma sociedade sem manicômios” viesse a contar com uma mudança radi-
cal na destinação dos recursos públicos gastos em psiquiatria: investe-se 
cada vez mais em serviços extra-hospitalares e em procedimentos de acom-
panhamento ao portador de transtorno mental na comunidade e cada vez 
menos em hospitais psiquiátricos e internações prolongadas, que deixaram 
de ser o eixo do fi nanciamento governamental. Para fazer valer seu lema – 
“cuidar sim, excluir não” – como política pública, a reforma psiquiátrica3 
visa criar condições sociais, culturais e econômicas para manter fora do 
hospício os egressos de internação psiquiátrica. Os desafi os são muitos; 
um deles diz respeito a projetos de des-hospitalização da assistência psi-
quiátrica e concomitante criação de serviços extra-hospitalares regionali-
zados, como os Caps e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os dois 
principais alvos de crítica por parte de setores da Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP).

A publicação de matérias em jornais a partir de maio de 2006 culmi-
nou, em outubro de 2007, com uma matéria no jornal O Globo,4 do Rio 
de Janeiro. Tais matérias explicitam os termos do debate, muitas vezes en-
volvendo disputas corporativas entre os próprios psiquiatras, assim como 

social, etnografando o cotidiano dos próprios usuários e de seus familiares, como a desenvol-
vida por Souza (1999). No meu caso, destaco o modo pelo qual redes de relações sociais são 
produzidas na própria rotina de trabalho dos profi ssionais do Caps.

3 Denomino reforma psiquiátrica, e, frequentemente, reforma, o processo histórico de trans-
formação da representação social da loucura, do modelo de atenção aos usuários e da política 
pública de saúde mental no Brasil. Sobre a história desse movimento, remeto o leitor a uma 
obra que se tornou clássica: Amarante (1995).

4 Uma parcela dessas matérias de jornal está no próprio site da Coordenação Geral de Saúde 
Mental, Álcool e Outras Drogas (http://portalsaude.saude.gov.br/) e, em maior número, no site 
do Instituto Franco Basaglia (http://ifb.org.br) e da Inverso (http://inverso-ong.blogspot.com.
br/), ambas organizações não-governamentais ligadas à saúde mental.
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entre eles e outras categorias, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, 
assistentes sociais, enfermeiros e demais profi ssionais imersos no campo 
da saúde mental. A ABP questiona, entre outras coisas, a diretriz gover-
namental quanto à regionalização da assistência psiquiátrica por meio dos 
Caps (um dos SRT ou serviços extra-hospitalares), que passou a organizar 
a demanda de atendimento em saúde mental por área geográfi ca. A ABP 
qualifi ca essa tentativa de mudar a porta de entrada do hospital psiquiá-
trico para o Caps como “desassistência”. Ao fazer essa afi rmação, alguns 
setores da ABP desconsideram a dimensão hospitalar presente na proposta 
governamental, qual seja, a paulatina criação de enfermarias psiquiátri-
cas nos hospitais gerais. Desse modo, esses setores acabam por apontar 
a diminuição de leitos psiquiátricos e a extinção progressiva de interna-
ções em hospitais psiquiátricos como uma maneira de deixar a população 
desamparada, juntando em uma mesma cadeia “desinstitucionalização”, 
“des-hospitalização” e “desassistência”, processos que, segundo Amarante 
(1996), devem ser diferenciados.

Apesar de várias concepções divergentes do fenômeno psiquiátrico es-
tarem em jogo nas disputas corporativas, neste capítulo, destaco um ponto 
de discórdia: o deslocamento do hospital psiquiátrico como porta de en-
trada para o sistema de saúde mental e o lugar do Caps como novo orde-
nador da demanda em saúde mental de um dado território. Do meu ponto 
de vista, esse deslocamento não é apenas uma questão de organização de 
uma rede de estabelecimentos ou de um sistema de saúde, tampouco se 
trata de uma questão de ordem ética.5 Esse deslocamento remete à di-
mensão propriamente técnica do projeto reformista, qual seja, o conjunto 
de práticas designado “atenção psicossocial”. O que está em pauta são as 
seguintes perguntas: internar e medicar devem ser procedimentos priori-
tários no atendimento a pessoas com transtornos psiquiátricos severos e 
persistentes?6 É possível dispor de um conjunto de recursos leigos (mas nem 

5 Isso não quer dizer que desconsidero a relevância dessas duas dimensões do fenômeno, mas 
que pretendo destacar as técnicas de governo acionadas no cotidiano dos estabelecimentos 
mais do que as propostas dos gestores da política pública de saúde mental.

6 Louco, doido, maluco e “pinel”, entre outras, são formas populares para designar perturba-
ções físico-morais que venham a lançar a pessoa em uma internação psiquiátrica (DUARTE, 
1986). Usuário, paciente, cliente, portador de transtorno mental, portador de sofrimento 
psíquico, entre outras, são terminologias utilizadas para designar uma pessoa que venha a 
receber tratamento na rede pública de saúde mental, no sentido de não categorizá-la como 
“louca” ou “doente mental”, tendo em vista o tom estigmatizante dessas expressões. Embora 
tenha em conta o fato de que o uso dessas categorias envolve concepções teóricas, éticas e po-
líticas diferenciadas – e, muitas vezes, divergentes – no campo da saúde mental, prefi ro usar 
o termo “louco” por conta das considerações de M. Foucault (1978), no sentido de tornar a 
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sempre laicos) e profi ssionais para efetivar a inserção social dessa espécie 
de “cidadão tutelado”, lançando mão, principalmente, de procedimentos 
como o acompanhamento terapêutico? É viável tornar o isolamento provi-
sório e a prescrição de fármacos (no sentido da estabilização dos sintomas) 
parte de um conjunto de tecnologias de cuidado de cunho “psicossocial”, 
tais como as iniciativas no sentido de referenciar usuários, familiares e 
vizinhos ao SRT de saúde mental ou, ainda, a mediação de trocas sociais?

Tendo em vista o debate sobre o projeto reformista apresentado acima, 
acredito ser necessário explicitar do que trata a atenção psicossocial7 e 
expor o trabalho realizado nos Caps para entender em que medida a ten-
tativa de manter egressos de internação psiquiátrica em comunidade se di-
ferencia da assistência psiquiátrica tradicional e como é possível construir 
redes de suporte social diferenciando des-hospitalização de desassistência. 
O presente texto demonstra que uma das maneiras pelas quais redes de 
suporte social são constituídas passa pela dimensão administrativa – e não 
exatamente terapêutica – da atenção psicossocial. Pelo registro dos atores 
envolvidos e pelas instâncias sociais que cercam o usuário, os prontuários 
não só relatam um evento ou situação, mas enredam essas pessoas na ma-
lha administrativa, fazendo delas “parceiros” possíveis de serem acionados 
quando o SRT não se faz presente.

Destaco aqui a importância das tentativas de criar outras maneiras de 
lidar com o fenômeno da loucura, menos marcadas pela estigmatização e 
pela exclusão das pessoas acometidas de transtornos mentais. Embora ex-
plicite meus referenciais teóricos ao longo do texto, não desenvolvo meu 
argumento apenas com base neles, voltando minha atenção para os profi s-
sionais envolvidos com a reforma psiquiátrica entendida como desinstitucio-
nalização (ROTTELLI, 1990). Em vez de, insistentemente, tentar convencer 
todos com bandeiras e lemas – tais como “trancar não é tratar”, “por uma 
sociedade sem manicômios” e muitos outros menos midiáticos, mas, nem 
por isso, menos prescritivos –, esses profi ssionais têm a árdua tarefa de des-
crever mais do que prescrever tais modos de lidar com o fenômeno da loucu-
ra e desenvolver abordagens teóricas e metodológicas que permitam aos “de 
fora” do movimento reformista tirar suas conclusões. Afi nal, se entendemos 

loucura uma experiência existencial mais abrangente, de um ponto de vista histórico, do que 
a doença mental.

7 Clínica ampliada, ressocialização, reabilitação psicossocial e clínica da reforma são algu-
mas das maneiras pelas quais se designa o atendimento ao paciente psiquiátrico. Optei por 
atenção psicossocial (COSTA-ROSA, 2002) porque esse termo está ligado ao caráter de ativi-
dade não exclusivamente médica e necessariamente pública das práticas.
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o processo de desinstitucionalização da loucura como desmontagem das ins-
tituições políticas, jurídicas e culturais que, entre outras, contribuem para 
enclausurar o fenômeno da loucura e da sintomatologia da doença mental, 
o que menos se busca é conformar condutas e comportamentos.

Ao tecer considerações sobre os textos publicados no contexto do 1º 
Congresso de Saúde Mental do Estado do Rio de Janeiro – Paradigmas 
da Atenção Psicossocial, realizado em novembro de 1996, Leal (1999) já 
chamava atenção para essa necessidade de descrição das práticas em saúde 
mental. A autora destacou a contradição entre a rápida absorção do ideá-
rio da reforma8 e a pouca propensão daqueles que escrevem os textos para 
descrever suas experiências com elementos do cotidiano dos serviços:

Observamos, todavia, que muito frequentemente não recorremos a tais 
princípios como indicadores da clínica que desejamos construir, mas, sim 
como capazes de descrever o que estamos fazendo hoje nestes serviços. 
Ao utilizá-los, deste modo, ignoramos o caráter prescritivo destas idéias 
(…). Embora partilhemos destes princípios eleitos como guia para a cons-
trução de nossa prática cotidiana, vê-los utilizados enquanto forma de 
descrever a prática que temos construído me causou certa estranheza e me 
instigou perguntas (LEAL, 1999, p. 48).

Desse modo, as múltiplas “prescrições” (ou descrições de princípios 
prescritivos como se fossem práticas) podem se tornar um empecilho ao 
conhecimento – e à defesa – da atenção psicossocial. Um dos efeitos de 
não descrever e analisar as situações enfrentadas na clínica dos Caps é 
que “negligenciamos que tais princípios têm caráter prescritivo e que toda 
prescrição indica uma escolha ética. Passamos a naturalizá-los, utilizando-
-os como descrição do nosso fazer” (LEAL, 1999, p. 49).

A maneira pela qual tenho procurado elaborar uma abordagem mais 
descritiva para lidar com os desafi os e dilemas da reforma lançou-me em 
direção aos estudos antropológicos e, principalmente, à etnografi a como 
método privilegiado para captar a variedade de concepções dos atores so-
ciais imersos em um dado campo, alcançando, com isso, um alargamento 
das possibilidades de visão e percepção de uma dada prática social. No 
caso da pesquisa que realizei ao longo de minha dissertação de mestra-
do (SILVA, 2004), origem do material apresentado neste texto, a prática 

8 A autora aponta pelo menos quatro princípios que estruturam tal ideário: o cuidado é 
marcado pela provisoriedade; os saberes são limitados; a clínica é marcada pelo risco e pela 
incerteza; a prática de cuidado envolve sujeitos singulares (LEAL, 1999, p. 48).
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social descrita e analisada foi a atenção psicossocial, uma tentativa de 
manter egressos de internação psiquiátrica em comunidade, um conjunto 
de procedimentos para evitar internações e, concomitantemente, formar 
redes de suporte social fora do hospício.

A atenção psicossocial engloba métodos clássicos de tratamento em 
psiquiatria, como a prescrição de fármacos e a internação, constituindo, 
ao mesmo tempo, um conjunto heterogêneo de tecnologias de cuidado, en-
tre elas a mediação de trocas sociais (TYKANORI, 1996) e a referência do 
usuário e da família ao serviço (GOLDBERG, 1996; FURTADO, 2001).

O itinerário da pesquisa e a posição do pesquisador

Como já foi antecipado, este texto foi realizado a partir de minha disserta-
ção de mestrado na área de saúde coletiva, cujo tema foi a divisão, a nego-
ciação e a delegação de encargos pelo cuidado entre profi ssionais, familia-
res, vizinhos e usuários de um Caps do Rio de Janeiro (SILVA, 2004). Um 
dos frutos dessa pesquisa foi a percepção de um apelo à responsabilidade 
no contexto da reforma que instiga profi ssionais e serviços a se encarre-
garem do processo de trabalho e do território, assim como os usuários a 
assumirem seu comprometimento com o próprio sintoma. Essa convoca-
ção a diferentes atores e instâncias sociais no sentido de tomarem parte 
no projeto reformista foi capaz de conjugar disciplinas que costumam ter 
concepções diferentes – e até divergentes – do fenômeno psiquiátrico. É o 
caso da psicanálise lacaniana, da análise institucional e da contribuição 
da reforma psiquiátrica italiana à organização de serviços de saúde.9 Mas 
o resultado mais expressivo da pesquisa diz respeito ao que vi, li e ouvi no 
cotidiano de um desses Caps do município do Rio de Janeiro. Lendo pron-
tuários, entrevistando profi ssionais e participando de reuniões de equipe 
durante aproximadamente nove meses, entre 2003 e 2004, pude delimitar 
as tecnologias psicossociais que apresento a seguir.

Os Caps têm como principal missão promover a reinserção social de 
portadores de transtorno mental por intermédio de diferentes recursos te-
rapêuticos: além das clássicas consultas, são feitas visitas domiciliares, reu-
niões com a família, grupos, ofi cinas e acompanhamento terapêutico. São 
serviços abertos e não fechados como o manicômio, que, além da terapia 
medicamentosa, oferecem uma diversidade de terapias que trocam o iso-
lamento asilar pelo convívio cotidiano de vizinhos e familiares. Como os 

9 Em Silva (2005a), esse discurso da responsabilidade no campo da saúde mental é apresen-
tado em detalhe, assim como seus efeitos sobre a formação de recursos humanos.
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Caps são distribuídos por região administrativa (conjunto de bairros), seu 
acesso geográfi co é fácil. Existem, atualmente, mais de mil Caps no Brasil, 
13 deles no município do Rio de Janeiro.

O Caps investigado, chamado pelos profi ssionais que lá trabalhavam 
de “serviço”, fi ca localizado em um dos bairros periféricos do município 
do Rio de Janeiro, sendo composto de aproximadamente 40 profi ssionais, 
12 deles de nível superior. Nesse serviço, havia reunião semanal de equipe 
sem a presença dos cozinheiros, seguranças e serventes, fazendo com que 
30 dos profi ssionais participassem. Esses profi ssionais atendiam a aproxi-
madamente 500 usuários matriculados e levaram alguns desses “casos clí-
nicos” para a reunião, com a presença do coordenador do serviço e de um 
supervisor indicado por uma organização não-governamental (o Instituto 
Franco Basaglia, conveniado à prefeitura municipal).

Dentre esses profi ssionais, 10 foram entrevistados: quatro psicólogos, 
dois psiquiatras, duas pedagogas, uma nutricionista e um auxiliar admi-
nistrativo. Embora todos tenham se disposto a conceder entrevistas, os 
horários nem sempre foram compatíveis com o do pesquisador, excluindo 
da pesquisa categorias relevantes no cotidiano do serviço tais como enfer-
meiros, auxiliares de enfermagem e assistentes sociais.10 Dentre os apro-
ximadamente 500 usuários, mais ou menos 20 foram citados em reunião 
de equipe durante o período da pesquisa, de modo que seus prontuários 
foram lidos, permitindo a organização de três trajetórias clínico-institu-
cionais, uma delas, a de Sandro. A reunião de equipe semanal foi obser-
vada durante quatro meses ininterruptos, sendo que o foco da discussão 
durante esse período foi a questão do técnico de referência.

Os temas e discussões que acompanharam essa pesquisa não estão des-
colados de um contexto político-institucional específi co. O município do 
Rio de Janeiro tem mais de seis milhões de habitantes, distribuídos em 
áreas geografi camente delimitadas pelo governo, sendo que a área progra-
mática “AP”, à qual pertence o serviço, é responsável pelo atendimento de 
uma população de quase um milhão de pessoas, enquanto a lei recomenda 
que cada Caps seja encarregado pela gestão do atendimento de até 200 mil 
habitantes. Esse esclarecimento aponta para um assunto recorrente nas 
reuniões de equipe: os encargos pelo cuidado, a sobrecarga vivida pelos 
profi ssionais no lidar com usuários e familiares e a questão das obrigações 
envolvidas nessa modalidade de assistência pública. Não se trata de dizer 
que o “número” de atendimentos determine a percepção dos profi ssionais 

10 As perguntas que guiaram a entrevista semiestruturada com os profi ssionais estão no 
anexo da dissertação de mestrado (SILVA, 2004).
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acerca de seu processo de trabalho, mas de sublinhar um componente, 
para além do moral ou legal, em jogo na divisão de encargos entre fami-
liares e profi ssionais: a quantidade, o volume e a escala, o fato de dizer 
respeito a populações e à gerência das mesmas. Esse componente também 
indica o estreito laço que une qualquer intervenção terapêutica em órgãos 
governamentais a aspectos administrativos de gestão de populações, tendo 
em vista as diretrizes de uma política pública.

Nessa mesma época, eu trabalhava como psicólogo em um Caps do 
mesmo município, atuando como especialista em um dos serviços extra-
-hospitalares de saúde mental, enquanto, em outro, atuava como pesquisa-
dor de especialistas (uma espécie de “expert” em especialistas, poderíamos 
dizer). Essa duplicidade me levou a viver o dilema de estar, ao mesmo 
tempo, no lugar de nativo e de antropólogo. Tal condição trouxe consequ-
ências importantes para o modo de investigar o campo da saúde mental, já 
que muitas das possibilidades de coleta de material e dos rumos da própria 
pesquisa estiveram estreitamente ligados a ela.11

Certa vez, durante uma reunião de equipe no Caps em que trabalhava 
como psicólogo, uma pessoa foi encaminhada para atendimento psicológi-
co. O problema é que indicaram para atendimento a mãe de um usuário, 
pois o mesmo estava ausente do serviço enquanto sua mãe vinha solicitar 
ajuda para cuidar dele. De certo modo, acreditava-se que, ouvindo o fami-
liar, seria possível produzir uma futura demanda de tratamento por parte 
do usuário. Meu estranhamento em relação a esse episódio, no qual o ob-
jeto do tratamento não é exclusivamente o indivíduo, mas também aqueles 
que o cercam, foi um dos motivos que me levaram a realizar a dissertação 
de mestrado sobre as práticas de atenção psicossocial.

Nos mais de 200 anos de história da psiquiatria, sempre se lidou com 
familiares de portadores de transtorno mental (ver MELMAN, 2001). A 
diferença instaurada no Caps é a possibilidade do familiar ocupar o lugar 
de objeto da intervenção por parte dos profi ssionais sem que o usuário o 
seja, já que se busca, na atenção psicossocial, manter em comunidade este 
último, fazê-lo permanecer em uma área geográfi ca circunscrita e evitar 
que venha a ser internado em instituições asilares. Vislumbra-se com tal 
atuação que o usuário venha a se tornar, também, alguém em tratamento, 
sendo que atender o familiar é fundamentalmente uma maneira de suscitar 
a adesão do usuário ao serviço. Como percebi ao longo da pesquisa, aten-

11 Para mais detalhes acerca dessa posição de “dupla pertença” e suas implicações para a 
condução do trabalho de campo, em perspectiva com outros estudos sobre ética em pesquisa 
e trabalho de campo, ver Silva (2007d).
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der o familiar é uma maneira de geri-lo, tornando-o alguém cujas ações 
são mediadas pelas recomendações do serviço.

Embora já tivesse sido apontada por Castel (1978; 1986), a dupla di-
mensão da psiquiatria (cuidado e controle) não tinha ainda sido vivida por 
mim de modo tão radical. Acostumado a compreender a atuação junto ao 
usuário do ponto de vista clínico, de diminuição do sofrimento psíquico e 
aumento das possibilidades de existência no tecido social, tornou-se cada 
vez mais premente, ao longo da pesquisa, relativizar esse ponto de vista 
e enxergar de outra maneira o que, para mim, era uma tarefa cotidiana.

Assim, por exemplo, ao longo da pesquisa de campo, para ter acesso 
aos prontuários, eu costumava fi car na sala de administração do serviço. 
Nesse local, embora tenha lidado predominantemente com papéis e do-
cumentos, algumas vezes ocupei o lugar de “vigilante de geladeira”: uma 
das usuárias tinha o hábito de vir à sala em busca de refresco ou comida 
e fui orientado pelos profi ssionais a impedi-la de abrir a geladeira. Com 
isso, acabei responsável por esse encargo de cuidado e controle, mesmo 
não sendo psicólogo – e, sim, pesquisador – naquela instituição. Do meu 
lado, mesmo ocupando o lugar de pesquisador, aceitei o encargo de cuidar. 
Diferentemente do meu cotidiano de psicólogo no outro Caps, procurei 
acentuar em minha análise dos acontecimentos a dimensão de controle da 
atenção psicossocial.

A base dessas inquietações está na clássica formulação de R. Castel 
(1978), segundo a qual a constituição da psiquiatria e do asilo não pode ser 
vista exclusivamente sob o prisma da criação de uma terapêutica da doen-
ça mental, já que funções administrativas também contribuíram para seu 
surgimento. A manutenção da ordem pública no tecido urbano tornou-se 
necessária durante a passagem de um regime absolutista para um liberal 
na França do fi nal do século XVIII, sendo que, na sociedade do contrato 
que emergia, a fi gura do louco – considerado irresponsável e não passí-
vel de punição – fez surgir um outro estatuto, o da tutela, justifi cando 
sua proteção e isolamento. Dessa maneira, a terapêutica da loucura viu-se 
articulada a um modo de administração do tecido urbano. O psiquiatra 
foi, justamente, o profi ssional a quem foi atribuído esse mandado social, 
desenvolvendo técnicas de sequestro e de isolamento.

Essa articulação fundante da psiquiatria e do asilo, entre terapêutica (o 
tratamento orientado para o alívio do sintoma) e administração (o contro-
le orientado para a manutenção da ordem pública), também coloca os pro-
fi ssionais de saúde mental diante do dilema do estatuto de tutela do louco: 
protegê-lo é condição tanto para excluir no hospício quanto para cuidar no 
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território. Como poderemos notar a seguir, no caso de Sandro, o alvo da 
gestão não é mais apenas o louco, mas também aqueles que o cercam, tais 
como a tia Carla, o cunhado, o tio, a servidora pública Zilda, a vizinha 
dona Senira e o vizinho sr. Gilson. Além disso, parece que essa gestão não 
supõe necessariamente uma hierarquia precisa ou uma obediência cega 
como no interior dos hospícios, mas modos “participativos” que apontam 
menos para as obrigações e mais para a conquista de adesões,12 vinculan-
do e engajando os atores sociais envolvidos: algo como aquilo que Castel 
(1986) designa por “autogestão das obrigações impostas” ou, ainda, “mo-
bilização voluntária”.

O trecho abaixo, retirado de uma dissertação de mestrado sobre o de-
safi o da tutela no campo da saúde mental no contexto da cidade de Angra 
dos Reis, Rio de Janeiro, exemplifi ca bem a argumentação acima:

Cabe aos técnicos de saúde mental o “papel tutelar” de elaborar projetos e 
ações práticas que modifi quem as condições concretas de vida desses usuá-
rios, incentivando-os a participar de trocas sociais e consequentemente au-
mentando o seu poder contratual e a sua autonomia (DIAZ, 2001, p. 14).

Tendo em vista essas considerações sobre a articulação irremediável 
entre cuidado e controle no campo da saúde mental, podemos nos pergun-
tar em que medida existiriam elementos tutelares nas práticas de atenção 
psicossocial, ou seja, se a condição de atender o usuário é protegê-lo, isso 
signifi ca dizer que essa proteção o torna incapaz ou, ainda, o irresponsa-
biliza por seus atos? Trata-se de uma questão difícil de ser respondida de 
modo taxativo, mas uma coisa é certa: as tecnologias “psicossociais” em 
construção nos Caps têm em vista gerir a ação daqueles que agem sobre os 
usuários, no sentido de adquirir autoridade para conduzir familiares, vizi-
nhos e outros atores sociais que cercam o portador de transtorno mental.

Retomando o itinerário da pesquisa,13 ela foi planejada para investigar 
os profi ssionais. Desde o início, notei a difi culdade de incluir os usuários 
como interlocutores, já que minha atuação como psicólogo limitava minha 
possibilidade de escuta – normalmente, atenta à dimensão sintomatológica 
e de sofrimento psíquico – do usuário. Também evitei realizar a pesquisa 
no Caps em que trabalhava, escolhendo outro serviço pela necessidade de 

12 Essa perspectiva da proposta reformista, segundo a qual mais do que obrigações a cum-
prir, tem-se engajamentos a suscitar, está melhor desenvolvida em Silva (2007a).

13 As observações metodológicas sobre a pesquisa têm como base as considerações de Bour-
dieu (1997), principalmente a ideia de “refl exividade refl exa” na condução de entrevistas.
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estabelecer uma distância efetiva entre meus campos de atuação profi s-
sional e de investigação acadêmica, pois já conhecia outros trabalhos da 
área de saúde mental nos quais a pesquisa de si próprio, no próprio local 
de trabalho e sobre a própria tarefa muitas vezes incorria em uma defesa 
irrefl etida da atenção psicossocial mais do que na análise, propriamente.

Tinha em mente apreender as tecnologias psicossociais por meio das 
entrevistas com os profi ssionais, assim como destacar suas narrativas so-
bre atendimentos que envolvessem alguma divisão de encargos com outros 
atores sociais. A partir de tais narrativas, pensava em procurar registros 
em prontuário sobre o caso clínico citado, acrescentando tais informações 
à fala do profi ssional em entrevista e gerando, assim, um conjunto de dados 
sobre a trajetória clínico-institucional dos usuários e sobre as intervenções 
dos profi ssionais junto a eles. Quando apresentei o projeto da pesquisa em 
uma reunião de equipe, convidaram-me para participar semanalmente da 
mesma. De pronto, aceitei. Dispuseram-se às entrevistas e solicitaram que 
eu desse um “retorno” sobre as condições em que os prontuários se encon-
travam, pois supunham que não havia qualidade nos registros. Assim, de 
certo modo, deram-me um papel fi scalizatório diante deles mesmos.

Os profi ssionais falavam de seu trabalho em tom mais prescritivo que 
descritivo. Foram poucos os que se dispuseram a narrar sua relação com 
usuários e familiares nas consultas e visitas domiciliares, mas foram mui-
tos aqueles que cobriram com palavras de ordem da reforma a narrati-
va sobre o próprio processo de trabalho, tal como já havia alertado Leal 
(1999). Tive difi culdade de transformar esse quadro de enunciação, já que 
também naturalizava muitas dessas palavras de ordem como “autonomia”, 
“participação”, “parceria” e “corresponsabilidade”. Essa postura defensiva 
dos profi ssionais me coibiu na busca de prontuários a partir dos usuários 
citados em entrevista, de maneira que escolhi os prontuários a partir de 
citações em reuniões de equipe, algo menos particular e privado e mais 
coletivo e público.

Enfi m, o curioso nesse processo de entrada em campo é que eu supu-
nha que colheria o material mais precioso da pesquisa nas entrevistas com 
os profi ssionais, já que imaginava que seria por meio delas que obteria 
descrições mais abrangentes da atenção psicossocial. Percebi, entretanto, 
que, muitas vezes, os profi ssionais reiteravam o discurso ofi cial da reforma 
psiquiátrica e as prescrições normativas relativas ao cuidado adequado por 
meio das terminologias difundidas por formadores de opinião variados 
(gestores e intelectuais).
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Além disso, eu partia do pressuposto de que os prontuários seriam 
secundários na pesquisa, já que não passavam de documentos, material já 
dado; enganei-me profundamente, ignorando o papel dos registros na con-
fi guração da atenção psicossocial como atividade profi ssional específi ca, 
diferenciada da prática psiquiátrica ortodoxa. Os próprios profi ssionais 
sugeriram que eu participasse da reunião de equipe sob a seguinte justifi -
cativa: na maioria das vezes, só encontraria prescrições médicas nos pron-
tuários. Mas aquilo que eu lia nos prontuários portava uma descrição, 
algumas vezes minuciosa, de reuniões e contatos telefônicos com parentes, 
vizinhos e servidores públicos ligados à saúde, à educação e à cultura acon-
tecidos, principalmente, dentro, mas também fora do espaço do Caps: um 
universo de convites e convocações para “participar” junto a atores e ins-
tâncias sociais diversos, “parceiros” em contratos provisórios de cuidado.

Os registros em prontuários, desse ponto de vista, exprimem outra rea-
lidade, e não uma realidade menor: trata-se da dimensão administrativa da 
atuação em saúde mental, sendo que a menção a familiares e vizinhos co-
labora para seu comprometimento no tratamento, enredando-os na malha 
administrativa e engendrando responsáveis pelo cuidado. É o que veremos 
a seguir, acompanhando a trajetória clínico-institucional de Sandro.

A formação de redes de suporte social pelo registro 
dos “parceiros” em prontuário

A história clínico-institucional de Sandro, usuário do Caps, reúne elemen-
tos para compreender em que medida tecnologias psicossociais contribuem 
para manter pessoas com transtornos psiquiátricos severos e persistentes 
fora dos hospícios, instigando leigos – principalmente familiares e vizi-
nhos – a participar do tratamento, dentro e fora das instituições públicas. 
Seguirei a descrição do caso conforme consta em prontuário, tomando 
esse documento como uma peça burocrática, assim como Vianna (2002) 
fez com os processos de guarda de menores da Vara de Infância e Adoles-
cência. O prontuário, desse ponto de vista, não é um simples registro de 
outra realidade “mais real”, como a fala dos profi ssionais ou a situação 
clínica do usuário. Ele remete a uma realidade específi ca, qual seja, a da 
administração pública: é um registro com base em um vocabulário e uma 
gramática específi cos, um fi ltro daquilo que se considera digno de nota, 
possível de ser exibido como documento ofi cial.14

14 O caso de Sandro foi objeto de uma investigação detalhada em trabalho anterior (SILVA, 
2005b), quando articulei discursos e práticas em torno da responsabilidade no campo da 
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No prontuário de Sandro consta que ele já tinha mais de 30 anos quan-
do foi atendido pela primeira vez no Caps. Desde a infância, apresentava 
sintomas de psicose, como alucinação visual, e foi “rejeitado” pelos pais 
muito cedo e criado pelos avós.15 Com o falecimento destes, foi morar com 
a irmã do pai, citada em prontuário como “tia Carla”. Como o marido 
dessa tia “não aceitou” Sandro, ele fi cou morando na rua. Na época da 
pesquisa, morava na rua, já tinha sido internado algumas vezes e pre-
so uma vez por furto. Consta em prontuário que ele almoçava na casa 
de “dona Senira”, uma vizinha dessa tia, onde também tomava banho e, 
eventualmente, dormia. Também o “sr. Gilson”, outro vizinho, em certo 
momento do tratamento, dispôs-se a acolhê-lo. O prontuário menciona 
ainda “Zilda”, profi ssional de serviço de saúde mental com quem o Caps 
entrou em contato por telefone para conseguir uma residência terapêutica 
para Sandro. O cunhado e o tio de Sandro também são citados, sendo que 
vieram ao serviço para se queixar do usuário: consta que o “tio de Sandro 
(sr. Santos) veio queixar-se que o paciente passa a noite em bailes e não faz 
uso da medicação”.

As citações mais frequentes em prontuário são, sem dúvida, de sua 
“tia Carla” e da vizinha “dona Senira”. Após dois anos de atendimento no 
serviço, trechos relativos às reuniões com familiares e vizinhos começam a 
se tornar recorrentes, sendo que foi acordado com Sandro logo no primei-
ro ano de atendimento um “projeto terapêutico”, incluindo atendimento 
médico individual, ofi cinas terapêuticas e visitas domiciliares. Sandro veio 
a trabalhar de madrugada nesse período, sendo que costumava “chanta-
gear” e ameaçar os profi ssionais do Caps, afi rmando que “vai virar ban-
dido”, “fogueteiro [do tráfi co de drogas]”. Nesse momento do processo 
terapêutico, lê-se:

D. Senira traz uma série de queixas sobre Sandro, falando da difi culdade 
deste em chegar no horário do jantar, chegando às vezes 22 horas. Ao 
mesmo tempo, D. Senira demonstra uma enorme difi culdade em colocar 
limites no Sandro, que consegue muitas coisas através de atitudes sedu-
toras e às vezes fazendo chantagem como ‘vou virar bandido’. Foi pon-
tuado a importância da presença de limites para favorecer (…). Através 
de ‘contratos’ estabelecem-se limites, como de Sandro chegar no horário 
da refeição, do banho etc. Senira fi ca muito mobilizada demonstrando 
linguagem ambígua quando perguntada o que faria caso Sandro chegue 

saúde mental para explicitar a ligação entre a atenção psicossocial e a gestão de populações.

15 As aspas indicam trechos retirados do prontuário, assim como as falas dos profi ssionais.
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atrasado. Pontuamos que é importante que não só o Sandro mas D. Senira 
também cumprir contratos (SILVA, 2004, p. 172).

Antes de mais nada, vale observar que, como muitos outros prontu-
ários, o de Sandro é recheado de diagnósticos, prognósticos, anamneses, 
prescrições de fármacos e encaminhamentos para internação, ou seja, está 
repleto de registros de procedimentos médicos. Porém, o que chama aten-
ção nesse documento é a diversidade de atores sociais citados, sejam eles 
familiares, vizinhos, conhecidos ou servidores públicos. Além disso, esses 
atores sociais são citados no sentido de pôr em relevo procedimentos não 
exclusivamente “médicos”: reuniões visando ao comprometimento de vizi-
nhos com o tratamento, tentativa, em alguma medida, de gerir a conduta 
deste a fi m de produzir efeitos sobre o usuário. Não seriam esses os proce-
dimentos propriamente psicossociais?

O sr. Santos é um membro da família de Sandro, citado como alguém 
que informa o serviço acerca do comportamento do usuário. Trata-se de 
alguém que, de certo modo, atua no sentido de vigiar a conduta do usu-
ário. Dona Senira, a vizinha, é vista como um recurso comunitário que 
pode ser acionado, além de oferecer uma casa onde alocar o usuário. Em se 
tratando de um usuário que oscila entre a rua, a internação e a casa, com 
frequência optando pela rua, a questão do lugar onde fi car se torna rele-
vante. A referência a essas pessoas em prontuário não é apenas uma descri-
ção de um procedimento técnico. Por meio do próprio relato, o prontuário 
produz a rede de suporte social. A anotação do nome de um familiar ou 
vizinho é uma maneira de enredá-lo na malha administrativa, torná-lo 
parte do atendimento, já que, quando necessário, essas pessoas podem ser 
acionadas pelo serviço. Além disso, o fato de as reuniões com familiares e 
vizinhos serem citadas no documento administrativo pode ser justamen-
te uma demonstração de como funciona – e de como deve funcionar – a 
atenção psicossocial, uma exibição do cuidado considerado “adequado” 
ao portador de transtorno mental.

Voltando ao atendimento de Sandro, segundo consta em seu prontu-
ário, após quatro anos em regime de atenção diária, surgiu a acusação, 
por parte de parentes, de que o usuário estaria furtando, tendo passado 
um período morando na casa da tia. Novamente, deixa de contar com os 
parentes, mas sua vizinha lhe oferece um lugar para fi car. Diante da in-
disponibilidade de Sandro em seguir os contratos estabelecidos tanto com 
a família quanto com o serviço, segue o seguinte trecho de prontuário, 
relatando acordo com uma vizinha:
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D. Senira e D. Carla participaram de atendimento. Colocou-se para San-
dro a importância em seguir os limites colocados pois hoje chegou às 
10:40 horas no CAPS e fi zemos o acordo de que ele não poderia fi car na 
unidade no dia que chegasse nesse horário. Carla coloca que a partir das 
difi culdades que surgiram com Sandro a opção foi de não morar com ele, 
porém se mostrou disponível para participar uma vez por mês do atendi-
mento. D. Senira fala que Sandro tem respeitado o horário estabelecido 
(SILVA, 2004, p. 173).

Seguem-se as fracassadas tentativas de inscrever Sandro em um curso 
profi ssionalizante, assim como a busca de uma vaga em residência terapêu-
tica. A hipótese aqui sustentada, com base nas considerações de Vianna 
(2002), é que tais procedimentos são tentativas de alocar Sandro em redes 
de relações sociais (moradia, trabalho, vizinhança) e de produzir respon-
sáveis pelo cuidado (para além da família e do hospício, os vizinhos). Já 
com base nas contribuições de Souza Lima (1995), essas reuniões com fa-
miliares e vizinhos teriam estreita relação com a mediação e a arbitragem 
de confl itos.

Ao investigar o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), órgão administra-
tivo que antecede a Fundação Nacional do Índio (Funai) na “proteção” 
às populações indígenas, Souza Lima (1995) percebe que as técnicas pelas 
quais o SPI exercia o poder tutelar sobre tais populações eram a atração, 
a agremiação, a pacifi cação, a mediação e a arbitragem de confl itos, todas 
elas tendo em vista a integração do índio à comunidade nacional (SOUZA 
LIMA, 1995, p. 165-166). Para esse autor, a atuação do SPI no sentido de 
tornar o índio um trabalhador nacional pode ser descrita como “um gran-
de cerco de paz”, um modo de gestão de confl itos no qual essa população 
é fi xada em um território e sedentarizada pelo poder tutelar.

Vianna (2002) nos envia a outro universo onde a questão da tutela 
também se coloca, o dos menores, onde se destaca a ação de outros espe-
cialistas, os assistentes sociais, e outros órgãos da administração pública, 
os juizados. Segundo essa autora, o foco primordial da ação judicial sobre 
menores nunca é o indivíduo sujeito de direitos, e, sim, as relações nas 
quais ele está inserido ou nas quais deve ser alocado. Dessa forma, para 
essa autora, a administração pública mantém-se como gestora por inter-
médio da distribuição legalmente sancionada de responsabilidades e auto-
ridades, ou seja, ela não se desfaz de suas próprias obrigações e autoridade 
– zelar por todos e por cada um –, embora não arque diretamente com o 
ônus do cuidado. Duas das modalidades de exercício de poder descritas 
por Vianna (2002) – a alocação de indivíduos em redes de relação social e 
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a produção de responsáveis pelo cuidado – serão inestimáveis no nosso es-
tudo acerca da atenção psicossocial, já que é vinculando, comprometendo 
e encarregando aqueles que cercam os loucos – seus familiares e vizinhos, 
principalmente – que, muitas vezes, mantém-se em comunidade egressos 
de internação psiquiátrica.

Há uma distância entre os ideários da “proteção fraternal” dos índios 
e seu isolamento em “reservas” e o contemporâneo incentivo à “partici-
pação” e às “parcerias”, tal como a que separa a institucionalização de 
menores em abrigos e a “produção de responsáveis pelo cuidado”. Tam-
bém a consolidação do estatuto jurídico de tutela do louco e a defi nição 
da loucura como doença mental, marcadas pelo sequestro, controle e re-
pressão são diferentes daquelas práticas pelas quais procuramos nos afas-
tar da “cultura manicomial”, como as reuniões com familiares e vizinhos 
descritas acima. Tais distâncias, de ordem histórica, não nos impedem de 
traçar correlações e correspondências entre os diferentes processos tutela-
res: mediação e arbitragem de confl itos junto às populações indígenas por 
meio do SPI; produção de responsáveis pelo cuidado aos menores por meio 
da Varas de Infância e Adolescência; e mediação de trocas sociais junto a 
familiares e vizinhos dos usuários dos Caps.

O trecho do prontuário apresentado a seguir concentra os elementos 
da mediação de trocas sociais, uma das tecnologias psicossociais. A cena 
acontece em um contexto clínico-institucional particular, após mais de cin-
co anos de atendimento no Caps: Sandro estava fazendo uso frequente de 
drogas (como cocaína) e envolvendo-se em diversas internações em função 
desse uso. Além disso, estava desempregado, com os laços familiares fragi-
lizados e prestes a fi car sem moradia. Esse contexto psicossocial o levaria, 
em pouco tempo, ao abandono, à internação ou ao envolvimento com o 
tráfi co de drogas. Sua tia solicitou a intervenção do serviço e indicou a pos-
sibilidade de um acordo temporário com um vizinho (sr. Gilson) disposto 
a ajudar. Os profi ssionais construíram um contrato com eles, incluindo o 
auxílio de uma associação da sociedade civil ligada à saúde mental e um 
órgão do governo que concede cestas básicas e cursos profi ssionalizantes:

Fui procurada por Carla que me comunicou que o proprietário do quarto, 
no qual Sandro poderia morar, foi procurado pelo mesmo, porém não 
compreende as informações que Sandro lhe passou e que já havíamos 
acordado na reunião para a abertura da negociação a respeito da mora-
dia. Solicitei então que Sandro trouxesse à unidade este senhor para ini-
ciarmos as negociações em conjunto, já que o mesmo negou ajuda da sua 
tia Carla. O senhor Gilson aceitou acolher Sandro e Sandro se comprome-
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teu a pagar com seu ganho de trabalho no trailer, mais o valor autorizado 
por sua tia Carla de R$ 10,00 e mais a cesta básica fornecida pelo CAPS. 
O Sr. Gilson solicitou a doação de 50 tijolos e dois sacos de cimento, que 
serão negociados junto à associação por outra profi ssional que participou 
também das negociações. Sandro se comprometeu também em trabalhar 
com o Sr. Gilson, numa serralheria que o mesmo pretende montar futu-
ramente. Foi dado a Sandro o ticket da cesta básica, para ser entregue ao 
Sr. Gilson (…). Será oferecida uma vaga no curso de marcenaria para o Sr. 
Gilson (SILVA, 2004, p. 175).

Vale observar não só a variedade de atores e instâncias sociais envolvi-
dos no atendimento, mas também de procedimentos postos em ação. Hou-
ve um esforço para evitar uma internação psiquiátrica, o abandono na rua 
e mesmo o perigo do envolvimento com o tráfi co de drogas. A negociação 
incluía afeto, limite, acordos, mas também dinheiro, vagas em cursos e 
cestas básicas. A atenção psicossocial, tal como descrita acima, afastou-se 
do par médico-paciente e mesmo de condutas multidisciplinares separadas 
para uma atuação em conjunto, envolvendo um corpo variado de técnicos 
e tecnologias. Levando em conta a concepção de Tykanori (1996), tais 
tecnologias psicossociais podem ser descritas como mediação de trocas so-
ciais. Com base nas considerações de Souza Lima (1995) e Vianna (2002), 
podemos supor que elas não se distanciam de outros procedimentos de 
agentes da administração pública junto a populações tuteláveis, como a 
atração, a arbitragem de confl itos e a alocação de indivíduos em redes de 
relações sociais.16

Tendo em vista a trajetória clínico-institucional de Sandro, assim como 
as situações vividas pelo pesquisador, fi ca difícil não notar a intrincada 
relação entre cuidado e controle. Ainda que o projeto reformista procu-
re desmontar o estatuto de tutela do louco em busca de uma “cidadania 
possível”, nas situações relatadas acima se conjugam o que Castel (1978) 
designa de funções terapêuticas e funções administrativas, sendo que, em 
vez de tecnologias repressivas (sequestro e internação), lança-se mão de 
tecnologias disciplinares (persuasão).

Entretanto, o estímulo a interações com a sociedade civil e o acesso a 
serviços estatais, mesmo que sejam atividades tutelares (protegidas e assis-
tidas), visam agregar valor social ao louco, isto é, aumentar seu prestígio e 

16 Essas relações entre técnicas de governo acionadas por agentes da administração pública 
nacional junto a diferentes populações tuteláveis em variados contextos sócio-históricos fo-
ram apresentadas de modo mais abrangente e detalhado em Silva (2005b).
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status junto àqueles que o cercam. Dessa maneira, frequentar novamente 
a casa de um parente por meio da negociação de um profi ssional, assim 
como participar de um curso profi ssionalizante a partir da visita de um 
técnico à escola local aumentam as possibilidades de existência do usuário, 
ainda que pela via da proteção. Ao provocar relações com outras pessoas 
e estabelecimentos, tais atividades (“tuteladas” e protegidas) pretendem 
suscitar novas trajetórias de vida em instituições que não o asilo e, dessa 
forma, liberar o usuário da condição de tutelado.

Referenciar17 usuários e familiares: cercam o portador de transtorno 
mental

Quando acompanhamos o percurso de consolidação da reforma, percebe-
mos o pano de fundo das considerações acima sobre a questão da tutela. 
Bezerra Jr. (1994), por exemplo, já apontou os limites das tentativas de 
ressocialização – principalmente pela via laborativa – no projeto reformis-
ta, tendo em vista idealizações em relação ao louco e à sociedade. Segundo 
o autor, não havia permeabilidade no tecido social que possibilitasse a 
incorporação de pessoas com características muito próprias e, do ponto de 
vista dominante, limitadas. Assim, a defesa do estatuto de igualdade e a 
inclusão social automática cederam lugar à proteção e aos mecanismos de 
inserção social.18

Mas como acontece essa proteção, como funcionam tais iniciativas de 
inserção/inclusão/integração social? Uma das possíveis respostas a essa 
pergunta parte de Tykanori (1996) que, em vez de conceber a tão sonhada 
autonomia do paciente psiquiátrico como independência e autossufi ciên-
cia, afi rma que seria o caso justamente de tentar torná-lo dependente de 
um número maior de indivíduos. Segundo essa perspectiva, não se trata 
de emancipar o louco, mas de estimular a variedade daqueles de quem ele 
depende. Trata-se de aumentar o número de relações sociais, ampliando a 
rede de suporte social para além da família e da instituição asilar, produ-
zindo ligação, conexão e vínculo entre as pessoas que cercam os usuários 
de serviços de saúde mental.

17 Para mais informações sobre o que é “referenciar”, assim como sobre a proposta de cons-
tituir “técnicos de referência” nas equipes de saúde mental, ver Furtado (2001). Os limites e 
possibilidades da instalação dessa tecnologia foram apresentados em Silva (2007c).

18 Segundo Bezerra Jr., “admite-se a necessidade de medidas legais que efetivamente protejam 
aqueles cujas características pessoais os tornam vulneráveis aos mecanismos habituais de 
regulação da vida econômica, e que – ao mesmo tempo – possibilitem e estimulem formas 
diferenciadas de integração ao corpo social” (BEZERRA JR., 1994, p. 186, grifo meu).
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Como vimos no caso de Sandro, aqueles que o cercam no dia a dia fora 
do hospício são, por vezes, não só parentes, mas também vizinhos e até 
servidores públicos, ou seja, os atores e instâncias sociais que lhe ofere-
cem apoio pertencem tanto ao governo quanto à sociedade civil. Segundo 
Delgado (1997) e Gomes (1999), a formação de redes de suporte social no 
contexto do projeto reformista se dá por meio de, pelo menos, dois vetores: 
as “parcerias com a comunidade” (contratos e acordos com a sociedade 
civil) e a “intersetorialidade” (articulação com outros órgãos governamen-
tais ligados à justiça, à educação e ao trabalho). Seguindo, ainda, o caso 
de Sandro, por um lado temos as reuniões dos profi ssionais do Caps com 
dona Senira e tia Carla; por outro lado, os contatos telefônicos com a pro-
fi ssional Zilda, a fi m de adquirir uma vaga em residência terapêutica ou 
com órgão governamental que oferece cursos profi ssionalizantes.

Assim, o objetivo do Caps é constituir uma rede consistente e coesa 
de suporte social ao louco a partir de uma pluralidade de atores e instân-
cias sociais substitutiva ao asilo, na comunidade local do usuário. Existem 
diferentes estratégias e táticas pelas quais os profi ssionais de saúde cons-
troem essa rede, um conjunto de interações e contatos entre profi ssionais, 
serviços, familiares, usuários e vizinhos – entre outros atores e instâncias 
sociais possivelmente envolvidos, como patrões, pastores, igrejas e organi-
zações não-governamentais.19 É o que veremos a seguir, a partir de outras 
trajetórias clínico-institucionais.

Inicio apresentando um autor que atravessa as formulações teóricas des-
te capítulo: Michel Foucault. A partir de sua obra, é possível afi rmar que 
modalidades de exercício de poder soberanas e disciplinares foram conso-
lidadas ao longo da história da psiquiatria e do asilo (FOUCAULT, 1978, 
1979). Por um lado, essas técnicas se atualizavam isolando e segregando in-
divíduos; por outro, esquadrinhando e higienizando o tecido urbano. Mas 
também constituiu-se de uma outra modalidade de exercício de poder, a 
governamentalidade, ligada à regulamentação de uma dada população e 
cujo ícone é o poder pastoral: conduzir multiplicidades em movimento, tal 
qual o pastor de um rebanho, no sentido de assegurar-lhes a vida e fi xar po-
pulações (principalmente aquelas consideradas nômades e potencialmente 
tuteláveis) a um dado território (FOUCAULT, 2004). Essa última modali-
dade foi aquela que inspirou as formulações de Souza Lima (1995) e Vianna 

19 Para exemplos das interações entre profi ssionais do Caps e “outros” atores sociais, ver o 
penúltimo capítulo da minha dissertação de mestrado (SILVA, 2004). De uma perspectiva 
mais atenta aos valores mobilizados nessas interações sociais – individualistas e holistas – e 
incluindo a perspectiva dos profi ssionais de nível médio nos Caps, ver Carvalho (2001).
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(2002) sobre a ação de agentes da administração pública sobre populações 
tuteláveis, tanto a atração e arbitragem de confl itos junto aos índios quanto 
a produção de responsáveis pelo cuidado e alocação de indivíduos em redes 
de relações sociais junto aos menores. Nos dois casos, trata-se de assegurar 
a vida e, ao mesmo tempo, fi xar e sedentarizar populações.

A governamentalidade revela grande potencial heurístico quando dei-
tamos nosso olhar sobre o processo de regionalização da assistência, que 
localiza e visibiliza “suportes sociais” ao mesmo tempo que mantém os 
usuários em comunidade, regulando seu fl uxo por instituições hospitala-
res. É o que pretendo mostrar a seguir, por meio do trabalho dos profi s-
sionais dos Caps junto à família e à vizinhança, por meio da apresentação 
de outra das tecnologias psicossociais em sintonia com as tecnologias de 
regulação social de índios e menores apresentadas acima: a referência de 
usuários e familiares ao serviço.20

Quando aceitei o convite da equipe para participar da reunião semanal, 
tive a oportunidade de presenciar um debate acerca do “técnico de referên-
cia”, o profi ssional responsável pela inserção social do usuário matricula-
do no serviço. A defi nição de um técnico de referência para cada usuário 
supostamente facilitaria o acompanhamento dos casos. A escolha do técni-
co, que podia ser tanto um psiquiatra quanto um auxiliar de enfermagem, 
era motivo de debates porque muitos dos usuários não iam às atividades e 
eram internados pelos familiares. Isso desencadeou a explicitação de um 
confl ito entre as especialidades, apontando para a formação de “grupos 
de referência” que passaram a ser constituídos por um psiquiatra, outro 
técnico de qualquer especialidade e um estagiário. A ideia de organizar 
os “grupos de referência” em torno dos psiquiatras comportou uma única 
exceção: a criação dos chamados “grupos de família”, ou seja, um grupo 
não médico, considerado capaz de gerar adesão dos usuários ao serviço.

Para alguns técnicos, não exclusivamente os psiquiatras, “o médico 
é uma referência natural, ele não precisa fazer força nenhuma para ser 
referência, é uma coisa que já está posta socialmente” (profi ssional). Essa 
afi rmação tem como base a frequência de procedimentos médicos quando 
o usuário se encontra em “crise”, com agudização do quadro psicopato-
lógico e, muitas vezes, risco de vida para o usuário, os familiares ou os 

20 A relação entre “técnicos” (como os profi ssionais costumam se autodesignar) e “familiares” 
(como são chamados geralmente os parentes dos usuários) tem bastante relevância na 
organização do processo de trabalho no Caps investigado: existem quatro “grupos de 
familiares” semanais em funcionamento.
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vizinhos. A base para a formação de grupos de referência tendo como eixo 
os psiquiatras está nessa concepção.

Mas por que se abriu uma exceção para um grupo de familiares? E 
por que um grupo nomeado “de família” e não “de familiares”? Segundo 
o ponto de vista de uma das profi ssionais entrevistadas, coordenadora do 
grupo “de família”, essa escolha da equipe não foi ao acaso. Ao montar um 
grupo terapêutico para familiares dos usuários, ela não excluiu os usuários 
do grupo: assim, não se trata de um grupo de familiares, pois o usuário 
pode participar; trata-se, segundo tal profi ssional, de um “grupo de famí-
lia”. Sua experiência como psicóloga atendendo a pacientes psiquiátricos, 
principalmente dos quadros paranoides (caracterizados pela desconfi ança 
e delírios persecutórios), nos quais, muitas vezes, para se estabelecer uma 
relação de confi ança, é necessário não só manter informações em sigilo, 
mas também evitar a ambiguidade de atender ao usuário e à família, levou-
-a a tomar a decisão de possibilitar a presença do usuário no grupo. Assim, 
sua relação com os familiares não se tornaria paralela ao atendimento do 
usuário, já que ofertava o atendimento a todos, ou seja, à “família”.

O que levaria esse grupo a ser considerado pela equipe uma referência 
tão “natural” quanto o psiquiatra? Esse grupo não oferecia remédios nem 
encaminhava para internações, mas tinha conquistado uma quantidade ra-
zoável de usuários e familiares que frequentavam semanalmente o serviço. 
Não existem elementos etnográfi cos sufi cientes para formular uma resposta 
a essa questão; no entanto, vale a pena marcar a peculiaridade do grupo: 
convocar a família ao atendimento faz diferença em relação ao chamado dos 
familiares no que se refere à produção de adesão ao serviço, faz tanta dife-
rença que é capaz de ser equiparado a uma referência dita “natural”, o pro-
fi ssional médico e suas tecnologias de controle da loucura no tecido urbano.21

Essa mesma profi ssional que coordenava o único grupo de “família” 
em meio aos demais grupos de “familiares” narra um episódio de nego-
ciação com família e vizinhança que teve como consequência uma dimi-
nuição das internações e maior tolerância em relação ao usuário: vamos 
nomeá-lo Clóvis e à profi ssional envolvida, Camila. Ele costumava se mas-
turbar em público, inclusive em cemitérios. “Então, você imagina, né, já 
levou muita porrada, foi quase linchado várias vezes, inclusive no serviço”, 
diz a profi ssional.

21 Seria necessário ter conhecido de perto esses grupos, o que não foi possível no escopo da 
pesquisa para a dissertação de mestrado. Entretanto, tendo em vista as informações dadas 
em entrevista pelos profi ssionais, podemos esboçar algumas análises acerca da relação entre 
técnicos e familiares no sentido de referenciá-los ao serviço.
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Seu comportamento tinha como efeito ameaças da vizinhança e, com 
frequência, internação por parte da família para “protegê-lo”. Certa vez, 
quando o usuário foi acusado pela vizinhança de assediar crianças, a equi-
pe interveio, convocando os vizinhos, a família e o usuário para uma reu-
nião no serviço. A profi ssional considerou sua atitude como “uma tentativa 
de implicação da comunidade, da família e do usuário”. Como, do ponto de 
vista psicopatológico, não havia indicação para internação (o usuário não 
estava em sofrimento intenso ou agitação psicomotora), a equipe entendia 
que não havia como alimentar e legitimar esse ciclo de internação. Embora 
ninguém tenha aparecido, o convite teve como efeito o recuo da família e a 
relativização do episódio por parte da vizinhança: as mães das crianças su-
postamente assediadas começaram a se perguntar se, de fato, o assédio ti-
nha ocorrido, concluindo que podia não ter sido intencional; “perdoaram”.

Em outra ocasião, tendo em vista que o usuário se masturbava “por 
todos os cantos da casa”, foi feita uma reunião com a família, quando se 
obteve o comprometimento dos envolvidos no seguinte acordo: Clóvis só 
se masturbaria no banheiro, pois, conforme foi dito a ele, “ninguém tem 
que fi car participando da tua intimidade”. A partir daí, a tensão doméstica 
diminuiu e, quando a família se queixava do longo tempo que Clóvis pas-
sava no banheiro, era possível ao usuário acionar o contrato: “Mas Camila 
falou que eu posso no banheiro”. Essa profi ssional acrescenta, após contar 
o episódio assistencial: “Isso é atribuição da referência!”.

Dessa maneira, pode-se supor que “implicar” atores sociais no projeto 
reformista, assim como mediar a relação entre familiares, usuário e vizi-
nhança, fi rmando contratos, acordos e compromissos entre eles, faz parte 
da tarefa de “referência” que o profi ssional de saúde mental ocupa no 
Caps. Essa tecnologia psicossocial favorece a adesão do usuário e da famí-
lia ao serviço, aumentando a tolerância da vizinhança às manifestações do 
fenômeno da loucura e evitando internações.

Outra profi ssional conta uma situação na qual foi chamada a partici-
par de um atendimento em função de sua habilidade em costura: a usuária 
não saía de casa e a equipe sugeriu, como indicação terapêutica, visitas do-
miciliares, pois em uma das entrevistas psiquiátricas a usuária havia ma-
nifestado interesse em costura. A visita domiciliar semanal foi permeada 
de cenas nas quais a profi ssional dava aula ao neto da usuária, ajudando-o 
com os deveres de casa, de modo que, com o tempo, conquistou a afeição 
da fi lha da usuária. Passou, então, a atender à fi lha individualmente e no 
grupo “de familiares”. A usuária veio a falecer, mas o vínculo com a fi lha 
permaneceu. Quando a fi lha da usuária conseguiu um emprego, foi ao 
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Caps contar à profi ssional. Quando o neto da usuária se machucou, a fi lha 
o levou ao Caps, e não ao hospital, sedimentando um vínculo de confi an-
ça: “Eu não sou médica, mas sou mãe...”.

Essa profi ssional também narra uma situação na qual acredita ter re-
alizado uma “parceria” com a professora de uma escola. Uma usuária 
começou a apresentar problemas ligados a defi cit cognitivo aos sete anos 
de idade. Embora não tivesse sido diagnosticada como portadora de defi -
ciência mental, aos 20 anos permanecia frequentando a escola primária, 
em função de uma doença neurológica. A profi ssional foi escolhida por 
essa usuária como “referência” por suas habilidades de ensino. A mãe era 
participante assídua do grupo de familiares:

Eu tô sempre ali intermediando... a família tem problema também, os 
pais se separaram... aí já é outro grupo, mas eu trabalho com ela. Os 
pais se separaram, aí é aquele ciúme quando o pai volta, ela é fi lha única, 
aí ela fi ca mal... tem que fazer um trabalho com ela, tem que fazer um 
atendimento, explicar pra ela uma porção de coisas. Passa para o grupo 
de família o que é que está acontecendo. Para a gente poder fazer um tra-
balho para contornar a situação, pra poder suportar, porque a mãe não 
tava suportando, por conta do ciúme que ela tava quando o pai voltava... 
então, a gente tem que cercar dos dois lados, ligar para a casa dela... 
(SILVA, 2004, p. 165).

A profi ssional acrescenta que, por vezes, teve que “insistir para a mãe 
não levar só para a aula, mas para a festa também... ir amarrando, fazendo 
esses acordos”. Intermediar e cercar: não seriam esses os procedimentos 
que envolvem a atenção psicossocial?

É importante destacar desses relatos que o grupo de familiares atende 
aos parentes do usuário mesmo que o usuário não venha ao serviço. Uma 
das profi ssionais declarou que, no caso de Clóvis, estava “tratando o fi lho 
através da mãe”. Ainda segundo ela, em grande parte dos casos atendidos 
no grupo de familiares, apenas os familiares dos usuários vêm ao serviço, 
buscando remédios e substituindo o usuário em consultas médicas. Ou 
seja, vê-se como, muitas vezes, são aqueles que cercam o usuário o objeto 
da atuação dos agentes da administração pública, a fi m de conquistar sua 
adesão ao projeto reformista e de manter o usuário em comunidade, evi-
tando internações. 

Existem ressonâncias entre o processo descrito acima e aquilo que Sou-
za Lima designa “cerco de paz” (1995), no sentido de serem um conjunto 
de dispositivos que sedentarizam e fi xam populações a um dado território, 
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regulando sua circulação espacial. Nesse sentido, a atenção psicossocial 
também pode ser pensada como parte do processo de integração de popu-
lações diferenciadas ao Estado nacional.

Considerações finais

Por meio das trajetórias clínico-institucionais de Sandro e Clóvis, foi possí-
vel conhecer duas tecnologias psicossociais em processo de construção no 
contexto da reforma psiquiátrica brasileira: a mediação de trocas sociais e 
a referência de usuários e familiares ao serviço. Essas tecnologias podem 
adquirir um teor tutelar, pois protegem e cuidam do usuário na mesma 
medida em que controlam e regulam a conduta de familiares e vizinhos em 
relação a eles. Dessa maneira, não se distanciam das duas outras ações de 
agentes da administração pública trazidas para esta análise que também 
discutem casos de populações tuteláveis (os povos indígenas e os menores 
em processo de guarda). 

No caso das tecnologias psicossociais, são incorporados procedimen-
tos médicos, como o encaminhamento para a internação e a prescrição de 
fármacos, mas esses são vistos como secundários no processo de tratamen-
to, na medida em que o conjunto de tecnologias de cuidado posto em ação 
nos Caps tem como objetivo a manutenção de egressos de internação psi-
quiátrica em comunidade. A internação é entendida como provisória, com 
vistas à estabilização de sintomas e não como isolamento dos portadores 
de transtorno mental em hospícios. Mas para que o acolhimento ao usuá-
rio venha a se tornar um acompanhamento de longo prazo, faz-se necessá-
rio constituir redes de suporte social, amparos para além dos profi ssionais 
e serviços. Essas redes são constituídas por “parceiros” – familiares, vizi-
nhos, entre outros –, de modo a suscitar neles algum grau de “tolerância à 
diferença” do usuário do serviço com quem convivem no cotidiano. 

Mas como é que essas redes são formadas? Segundo Bott (1976, p. 
294-310), o uso do conceito de rede pelas ciências sociais muitas vezes é 
metafórico, como quando essa categoria é usada para se referir a um con-
junto de relações sociais que não foi descrito, associando a imagem de uma 
“teia”, por exemplo, aos elos de parentesco em uma dada comunidade. 
Outras vezes, esse uso é sistemático, tornando a rede um instrumento de 
investigação específi co, potente para pesquisar relações sociais que confi -
guram mais do que um grupo porque atravessam ligações de parentesco, 
vizinhança e amizade. Alguns autores acabam por utilizar outras cate-
gorias em vez de rede, como “círculo social”, “conjunto de ação” e “con-
juntos interpessoais complementares”. Ou seja, não é uma tarefa simples 
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lançar mão desse conceito, pois pode-se facilmente escorregar para o uso 
metafórico, como acredito ser o caso da ideia de “redes de suporte social” 
no campo da saúde mental.

A fi m de exemplifi car um uso sistemático da noção de rede, vale a 
pena lembrar as considerações de Barnes (1987). Segundo ele, essa noção 
serve para pensar conjuntos de relações e atividades de pessoas que não 
formam nem um grupo nem uma instituição, confi gurando relações entre 
si de modo mais disperso e aberto. Mesmo realizando uma pesquisa sobre 
redes sociais e processo político, esse autor já nos permitia uma descrição 
da forma como as interações entre os membros de uma dada rede social 
se modifi cam com a emergência da doença mental entre eles. A citação a 
seguir é ilustrativa dessa ideia: 

Como um caso limite, consideremos as ações que se ativam quando um 
homem enlouquece. Alguém dentre os seus contatos primários necessita 
tomar a decisão de reconhecer este fato, e, em consequência, torna-se, em 
termos formais, o iniciador do conjunto de ação. Mas o conjunto de ação 
deve ser provavelmente recrutado com referência à pessoa que enlouque-
ceu, sendo que vários dos seus contatos primários serão provavelmente os 
que agirão em conjunto para tomar as devidas providências para lhe ga-
rantir os cuidados médicos necessários. Em muitas culturas, estas ações 
são empreendidas discretamente; em outras palavras, as pessoas que não 
são contatos primários do louco serão mantidas tão longe quanto possível 
do conjunto de ação. As conexões transacionais estão fortemente centra-
das no louco e, devido à crise, é possível que alguns dos seus contatos 
primários, que não eram anteriormente adjacentes entre si, sejam obriga-
dos a entrar em contato. A ação signifi cativa, ou a sua maior parte, toma 
lugar no interior da zona primária do louco; porém, a interação com o 
louco não tem exatamente o mesmo propósito das interações entre os 
seus amigos, já que ele está sendo categorizado como “louco” (BARNES, 
1987, p. 183-184).

Vê-se como aumentam os contatos entre pessoas próximas ao membro 
de uma rede social quando o mesmo enlouquece, mas fi cam outras per-
guntas: como não categorizá-lo como louco? Como fazer do “louco” um 
“cidadão” e não um incapaz? Talvez, como acompanhamos nos casos de 
Sandro e Clóvis, seja necessário categorizar aqueles que estão em volta do 
louco como “parceiros” para articular uma “cidadania possível”, compro-
metendo familiares e vizinhos com o projeto reformista.
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Concluindo, neste texto demonstrei que a própria citação de um ator ou 
instância social em prontuário pode contribuir para a formação de redes 
de suporte social, na medida em que o registro dessas pessoas possibilita 
ao serviço acioná-las em um momento no qual os profi ssionais não podem 
se fazer presentes na vida do usuário. Além disso, mostrei que os contatos 
estimulados pelos profi ssionais do Caps não se faziam estritamente com 
grupos fechados, mas com um conjunto de pessoas com pertencimentos 
e lealdades diferenciados, desde parentes até membros de associações da 
sociedade civil. Isso signifi ca que não se trata necessariamente de incluir 
o louco em uma família, mas de conduzir ações sobre ele em meio a uma 
multiplicidade em movimento. Assim, embora não tenha desenvolvido um 
uso apurado da noção de rede, sustento a hipótese de que a malha admi-
nistrativa que se forma pela menção a um conjunto de pessoas em prontu-
ário não pode ser descrita na condição de relação entre grupos.
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Arquivos de silêncio e anonimato: classificação 
de cadáveres e gestão da morte indigente no Brasil

Letícia Carvalho de Mesquita Ferreira

Na noite de 7 de abril de 1950, funcionários responsáveis pela limpeza 
do Hospital do Pronto Socorro (HPS) do Rio de Janeiro encontraram, no 
depósito de lixo, o cadáver de “um feto ou recém-nascido, medindo mais 
ou menos 20 cm de estatura”. Na manhã seguinte, o corpo foi retirado do 
HPS e encaminhado ao Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro (IML-
-RJ). A remoção foi realizada por policiais e registrada em formulário 
próprio para a ofi cialização de retirada de cadáveres dos locais onde fos-
sem encontrados. Nesse documento, os policiais classifi caram a morte do 
corpo como “crime ou suspeita de crime”, registraram que o mesmo fora 
“encontrado pelos lixeiros do HPS cerca das 21 hs do dia 7 do corrente” e, 
ainda, nomearam-no “Um feto”.1

Destino semelhante foi dado aos despojos de um homem que, na ma-
nhã de 21 de junho de 1952, afogou-se enquanto tomava um banho de mar 
na praia de Copacabana, altura do Posto 5. Retirado do mar ainda com 
vida, o homem foi levado ao posto de salvamento do Lido, mas não resistiu 
e faleceu. No começo da tarde do mesmo 21 de junho, seu corpo foi en-
caminhado ao IML-RJ também por policiais que, a exemplo daqueles que 
removeram o cadáver de “Um feto”, registraram sua remoção em formulá-
rio próprio para a ofi cialização de tal procedimento. Nesse documento, o 
cadáver do banhista foi designado “Um homem”.2

Por fi m, passados mais de três anos da morte de “Um homem”, na 
noite de 11 de novembro de 1955, foi assassinado a facadas, no Parque 
Carvoeiro do Cais do Porto, um homem “conhecido no local como Or-
lando Treme Terra”. Assim como ocorrera a “Um homem” e “Um feto”, 
o cadáver de “Orlando Treme Terra” foi retirado do local por policiais e 

1 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (Aperj), IML ec 0023/2530.

2 Aperj, IML ec 0036/4064.
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encaminhado ao IML-RJ, com a remoção igualmente registrada em docu-
mento adequado a esse propósito.3

Introdução

Vitimados por mortes bastante distintas, ocorridas em datas e locais igual-
mente distintos, os despojos de “Orlando Treme Terra”, “Um homem” e 
“Um feto” passaram pelos mesmos procedimentos nos momentos imedia-
tamente seguintes a seus óbitos: os três cadáveres foram encaminhados ao 
IML-RJ, removidos dos locais em que faleceram por policiais que regis-
traram a remoção em formulário apropriado. O formulário foi o primeiro 
de uma série de documentos produzidos e arquivados desde o momento 
em que os três foram encontrados. A partir do primeiro registro, a morte 
de cada um desses corpos originou um processo burocrático relativamen-
te extenso e comum a todos, constituído pela produção e arquivamento 
de um vasto conjunto de documentos levados a cabo por profi ssionais de 
instituições e repartições públicas variadas entre médicos, enfermeiras, pe-
ritos legistas, porteiros e delegados.

Os processos pelos quais os três corpos passaram têm elementos em 
comum: primeiro, o fato de que todos faleceram sem possuir ou portar do-
cumentos que certifi cassem suas identidades e, ainda, sem a companhia de 
pessoas que os reconhecessem. Consequentemente, ao serem encaminha-
dos para o IML-RJ, enquanto permaneceram nos domínios do instituto 
e após serem dele removidos para o cemitério, todos foram classifi cados 
como cadáveres “não identifi cados”. Em função dessa classifi cação, outro 
ponto comum às trajetórias de todos eles é o fato de terem sido enterrados 
como indigentes, em valas comuns de um cemitério do Rio de Janeiro, 
sem velório e sem a companhia de seus familiares ou de quaisquer outras 
pessoas que não os funcionários públicos que lidaram com seus despojos. 
Por fi m, as trajetórias póstumas desses três cadáveres deram origem, res-
pectivamente, a três conjuntos de documentos que foram arquivados, ini-
cialmente, no IML-RJ, na forma de prontuários ou “fi chas” individuais.4

3 Aperj, IML ec 0011/1096.

4 Entre os anos de 1940 e 2000, as fi chas nas quais se encontram compiladas as trajetórias 
burocráticas individuais de todos os corpos que passaram pelo IML-RJ entre 1907 e 1965 
foram mantidas no arquivo da própria instituição. Em 2000, passaram para a guarda 
e o tratamento do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, como mencionarei mais 
detidamente adiante. Por essa razão, digo que os documentos desses corpos foram arquivados 
no IML-RJ apenas “inicialmente”.
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Em suma, a morte de cada um desses corpos demarcava o fi nal de uma 
existência biológica e o início de uma trajetória burocrática específi ca. 
Tal trajetória consistiu em um processo classifi catório composto pela pro-
dução e pelo arquivamento de múltiplos documentos por profi ssionais de 
variadas repartições públicas.

Como analisei em outra ocasião (FERREIRA, 2007), esse processo 
classifi catório não caracterizou apenas as trajetórias burocráticas póstu-
mas de “Orlando Treme Terra”, “Um homem” e “Um feto”, não se res-
tringiu à década de 1950, nem, tampouco, fez-se presente apenas no Rio 
de Janeiro. Entre os anos de 1942 e 1960, período a que me dediquei no 
trabalho supracitado, e ainda atualmente (cf. ALDÉ, 2003; GODOY et al., 
2003), trajetórias burocráticas póstumas de inúmeros corpos implicaram 
e implicam diariamente sua classifi cação como cadáveres “não identifi -
cados” e seu enterro em valas comuns de cemitérios públicos de várias 
cidades brasileiras. Essa classifi cação, tanto nos anos 1950 quanto nos dias 
atuais, não pode ser encarada como resultado do simples preenchimento 
de formulários e da produção e arquivamento de documentos, sem grandes 
efeitos para a vida social ou para análise. Tal processo tem características e 
implicações que vão além da classifi cação burocrática e deve ser submetido 
à investigação antropológica, objetivo deste capítulo.

A partir dos três casos acima introduzidos e que serão retomados mais 
detidamente adiante, o objetivo a que me proponho é compreender o fun-
cionamento da classifi cação e da gestão burocrática de corpos classifi cados 
como “não identifi cados” no Rio de Janeiro da década de 1950. Meu propó-
sito é expor “como” a classifi cação desses corpos acontecia naquele tempo 
para, de modo mais específi co, buscar explicitar e analisar suas caracterís-
ticas e implicações. Como espero deixar claro ao longo do texto, investigar 
tais características e implicações pode iluminar não só a compreensão da 
própria classifi cação dos corpos não identifi cados, mas levar a uma refl exão 
mais ampla acerca das nuances do exercício de poder estatal no Brasil.

Algumas premissas me guiam na busca desse objetivo, todas decor-
rentes das conclusões a que pude chegar em trabalho anterior (FERREI-
RA, 2007). Tomo como ponto de partida a ideia de que a classifi cação de 
corpos não identifi cados é um processo de atribuição de identidade. Em 
outras palavras, existe um processo classifi catório no decurso do qual al-
guns cadáveres, e só alguns, tornam-se corpos não identifi cados. Embora 
possam parecer corpos essencialmente destituídos de identidade, parto do 
princípio de que a não identifi cação implica, ao contrário, em um processo 
criador, de construção da identidade específi ca: a do “não identifi cado”.
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Esse processo de atribuição de identidade consiste no encadeamento 
de práticas, atos e procedimentos burocráticos envolvendo diversos profi s-
sionais e especialistas. Tal conjunto de práticas compreende a nomeação 
dos corpos classifi cados como não identifi cados a partir de denominado-
res genéricos variados, utilizados nas repartições públicas que lidam com 
seus despojos como sinônimos do termo “não identifi cado”.5 Alguns desses 
termos são “Recém-nascido”, “Um menino”, “Uma criança”, “Uma mu-
lher”, “Um homem completamente desconhecido”, “Um homem não iden-
tifi cado”, “Fulano de Tal” e, ainda, como nos casos já mencionados, “Um 
homem” e “Um feto”. Tendo em vista a importância dessas designações 
para a própria classifi cação desses corpos como não identifi cados, parto 
também do princípio de que atos de nomeação, quando levados a cabo por 
agentes autorizados e em contextos específi cos, incidem sobre a realidade 
(BOURDIEU, 1982).

A autoridade dos diversos agentes, profi ssionais e especialistas envol-
vidos na classifi cação dos não identifi cados decorre de seu pertencimento 
a variadas repartições públicas como, por exemplo, o IML-RJ, instituição 
que exerce papel central, mas não exclusivo, na classifi cação e gestão des-
ses corpos e no arquivamento dos documentos a eles relativos.6 Delegacias 
de polícia, cartórios de registro civil, instituto de identifi cação e outros ór-
gãos de registro e administração pública compõem, junto com o instituto, 
uma ampla cadeia de repartições públicas nas quais é levada a cabo, ao 
lado de diversos procedimentos, a nomeação dos corpos não identifi cados 
por termos genéricos e a decisão e execução de seus sepultamentos como 
indigentes. Ainda que o IML-RJ seja o órgão responsável por grande parte 
desses procedimentos, a autoridade de seus profi ssionais aparece imiscuída 
em uma cadeia mais abrangente de repartições.

5 Conforme fui informada em entrevista realizada em julho de 2006 com um perito legista 
(FERREIRA, 2007, p. 66-71), embora rotineiramente funcionários de diferentes repartições 
públicas não o utilizem, o termo ofi cial e correto para designar cadáveres a serem enterrados 
como indigentes é “não identifi cado”, daí minha opção por sua utilização no texto.

6 O IML-RJ não era a única instituição a lidar com a classifi cação dos não identifi cados e, 
ademais, a lida burocrática com esses cadáveres nunca foi a única função do instituto. Aos 
Institutos Médico-Legais brasileiros, repartições que se inscrevem nas estruturas de admi-
nistração pública das unidades da federação e exercem as funções de perícia médica com 
fi ns legais, são encaminhados cadáveres que tenham sofrido morte violenta ou suspeita e, 
ainda, pessoas vivas que tenham sofrido diversos tipos de violência. Os IMLs brasileiros são 
responsáveis “pela realização de perícias médicas e pela emissão de laudos para subsidiar as 
investigações e o julgamento de processos criminais sobre agressões físicas, acidentes, estu-
pro, atentado violento ao pudor, tentativas de homicídio, homicídios consumados e suicídios” 
(ALDÉ, 2003, p. 7).
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O Estado, como uma fi gura que capitaneia autoridades e responsabi-
lidades variadas, envolve e constitui essa cadeia, ao mesmo tempo consti-
tuindo-se dela e de cada ato executado pelos profi ssionais que se situam 
em toda a sua extensão. Se restituímos a trajetória dos atos levados a cabo 
no interior da cadeia, a produção de um documento, perguntando acerca 
da delegação de autoridade ou do caráter “ofi cial” de um papel, encontra-
mos a fi gura ou, ao menos, a sombra do Estado:

Quem atesta a validade do atestado? Aquele que assinou o título que li-
cencia para atestar. Mas quem deu licença a este? Somos levados a uma 
regressão ao infi nito, ao fi nal da qual “é preciso parar” e podemos, como 
os teólogos, escolher atribuir o nome de Estado ao último (ou ao primeiro) 
anel da longa cadeia dos atos ofi ciais de consagração. [...] Ao enunciar, 
com autoridade, que um ser, coisa ou pessoa, existe em verdade (veredicto) 
em sua defi nição social legítima, isto é, é o que está autorizado a ser, o 
que tem direito a ser, o ser social que ele tem o direito de reivindicar, de 
professar, de exercer (por oposição ao exercício ilegal), o Estado exerce um 
verdadeiro poder criador, quase divino (BOURDIEU, 1996, p. 113-114).

Falo em “fi gura” do Estado e em “sombra” para marcar outra diretriz. 
O Estado, aqui, comparece não como uma entidade acabada, fi xa, subs-
tantiva e onipotente da qual emanaria, na direção de indivíduos também 
fi xos e substantivos, toda sorte de controles. Inspirando-me em trabalhos 
de Foucault (1983, 2004, 2005), encaro-o como um conjunto de práticas 
dispersas e difusas no corpo social que são informadas por uma raciona-
lidade governamental, e não dotadas de uma suposta natureza estatal.7 
Exercício dessa racionalidade, esse conjunto de práticas constitui um tipo 
de poder que é, ele mesmo, exercício – e não algo estático e localizável em 
uma ou outra entidade exclusiva.

Modo de governar, esse exercício de poder se apresenta na forma 
cotidiana da administração burocrática de massas que, segundo Weber 
(1963; 2000), é um tipo de dominação racional inevitável, permanente, 
suscetível de aplicação universal e, ainda, tomado como um valor em si 
mesmo no contexto dos Estados nacionais modernos. A administração bu-
rocrática é exercida por um quadro de funcionários no interior do qual 
distribuem-se, hierarquicamente, poder, conhecimento, recursos e técnicas 
administrativas. 

7 Foucault denomina essa racionalidade gouvernmentalité. Para uma defi nição de 
gouvernmentalité, ver Foucault (2004, p. 111-112).
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Essas técnicas, fundadas em valores culturais modernos e, portan-
to, específi cos aos cargos ocupados pelos funcionários da administração 
burocrática, são associadas – como fi nalidades a serem perseguidas – às 
ideias de impessoalidade, formalismo, funcionalidade e racionalização.

Além disso, “a administração de um cargo moderno se baseia em do-
cumentos escritos (os arquivos), preservados em sua forma original ou em 
esboço” (WEBER, 1963, p. 230). Assim, as repartições que, a exemplo do 
IML-RJ, dão forma a quadros administrativos burocráticos compõem-se 
de funcionários que ocupam ativamente cargos públicos e, ainda, de seus 
arquivos de documentos e expedientes. Não obstante, fundamentando es-
ses procedimentos, tem também papel central, novamente em última ou 
primeira instância, a fi gura do Estado. Ideia em que se sustenta a adminis-
tração burocrática das massas, essa fi gura é também sustentada pelos atos 
e procedimentos executados no interior de suas repartições. Nos termos 
de Weber, “a noção especifi camente moderna e rigorosamente objetiva das 
razões de Estado é considerada como a estrela-guia suprema e fi nal do 
comportamento do funcionário” (WEBER, 1963, p. 255).

Embora a impessoalidade seja um dos valores que orientam e são as-
sociados à administração burocrática de massas, daí não se pode derivar 
que procedimentos burocráticos sejam puramente formais e destituídos 
de pessoalidade. Cada ato levado a cabo nas repartições burocráticas, ao 
contrário, implica necessariamente interação social. Portanto, encará-lo 
como procedimento puramente formal e impessoal signifi ca, por um lado, 
incorrer em uma estereotipização patente no senso comum (HERZFELD, 
1992, 1997). Por outro lado, implica também imputar aos atos burocrá-
ticos uma essência e existência independente dos elementos que os consti-
tuem e movimentam: relações entre funcionários, funcionários e clientes, 
arquivos, técnicas e procedimentos administrativos.

Encarar atos burocráticos ofi ciais como constituídos por esses funcio-
nários, clientes, arquivos e técnicas, bem como pela interação entre eles, 
não implica tomá-los como menos burocráticos. Em vez disso, signifi ca 
dissociar da racionalidade administrativa burocrática a ideia de raciona-
lização como uma fi nalidade em si mesma, a ser perseguida por proce-
dimentos ofi ciais. Como mostra a coletânea organizada por Souza Lima 
(2002) e o artigo de Bevilaqua e Leirner (2000), parte da pesquisa antro-
pológica realizada no Brasil e sobre o Brasil vem contribuindo para eviden-
ciar isso. Segundo os dois últimos autores, “pesquisas etnográfi cas recen-
tes têm revelado como nossas instituições hierarquizam, individualizam e 
pessoalizam relações que formalmente deveriam ocorrer de outra forma”, 
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apontando as limitações de abordagens excessivamente formalistas que 
tomam Estado e burocracia como entidades substantivas, acabadas e fi xas 
(BEVILAQUA; LEIRNER, 2000, p. 125). Ademais, essas pesquisas têm 
evidenciado e analisado características e implicações peculiares de pro-
cessos burocráticos levados a cabo em diversos aparelhos administrativos 
brasileiros.

Sigo aqui a trilha das pesquisas etnográfi cas citadas pelos autores aci-
ma mencionados para investigar o funcionamento e as implicações do pro-
cesso burocrático de classifi cação de corpos não identifi cados. Tomando 
como diretriz a necessidade de não encarar as searas da administração 
pública estatal e da burocracia senão como mundos de interação social, 
busco não me restringir a uma abordagem excessivamente formal da clas-
sifi cação desses corpos. Ao contrário, proponho-me a analisar o funcio-
namento e as implicações peculiares desse processo, buscando ir além dos 
ideais de formalidade, impessoalidade e racionalidade comumente associa-
dos ao mundo do Estado e da burocracia.

Para tanto, por fi m, encaro a classifi cação de sujeitos e corpos como 
um instrumento fundamental ao exercício de poder estatal (BOURDIEU, 
1996). Como sugere o clássico trabalho de Durkheim e Mauss (2001), o 
próprio ato de classifi car exige sempre que nos perguntemos acerca das 
relações, funções e motivações que o originam, bem como que atentemos 
para as divisões, hierarquizações e totalizações que o mesmo engendra. É 
nesse sentido que, focando a classifi cação burocrática de corpos não iden-
tifi cados, proponho-me a investigar o funcionamento desse processo que, 
embora se mostre como algo aparentemente formal, porque burocrático, 
possui características peculiares e engendra implicações particulares que 
podem ser expostas e analisadas.

A quem serve a vala comum?

“Um feto”, “Um homem” e “Orlando Treme Terra” são apenas alguns 
dos inúmeros cadáveres que, no decurso dos anos 1950, foram encami-
nhados por policiais ao IML-RJ para fi nalidades de desembaraço burocrá-
tico, perícia para fi ns legais, determinação de causa mortis e tomada de 
providências para sepultamento. Portanto, as trajetórias burocráticas em 
que consistiu a classifi cação de todos eles como corpos não identifi cados 
compõem apenas três das milhares de “fi chas” individuais de corpos que 
passaram pelo IML-RJ naquela década e que se encontram arquivadas, 
hoje, no fundo Instituto Médico-Legal do Arquivo Público do Estado do 
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Rio de Janeiro (Aperj).8 Ao longo de dois períodos de pesquisa no Aperj, 
colhi uma amostra entre os documentos do fundo relativos a corpos que 
foram classifi cados como não identifi cados entre os anos de 1942 e 1960. 
Dessa amostra, contemplada em trabalho anterior já mencionado, escolhi 
tratar, no presente ensaio, apenas os três casos já introduzidos.9

Como afi rmei repetidas vezes, dentre as práticas, atos e procedimentos 
que compõem o processo de classifi cação de não identifi cados se encon-
tram a produção e o arquivamento encadeados de múltiplos documentos. 
Esses documentos não são meros rastros materiais do referido processo 
classifi catório. A produção dessa papelada é parte constitutiva da classi-
fi cação dos corpos e, nesse sentido, resiste a ser concebida como simples 
duplicação em papel de algo que se faça independentemente ou a despeito 
dela – daí a pertinência da pesquisa de arquivo para sua investigação.

A partir das fi chas, pude conhecer o processo burocrático mais geral a 
que todos os corpos foram submetidos e, ao mesmo tempo, tomar contato 
com as peculiaridades de trajetórias específi cas percorridas por diferentes 
cadáveres. Por ora, apresentarei os traços mais gerais do funcionamento 
desse processo. Em seguida, buscarei explicitar as nuances por ele adqui-
ridas nos três casos específi cos: as trajetórias burocráticas póstumas do 
“feto” encontrado no depósito de lixo do HPS do Rio de Janeiro, em 1950; 
do banhista que se afogou na praia de Copacabana, em 1952; e, por fi m, 
do homem conhecido como “Orlando Treme Terra”, morto a facadas na 
zona portuária da cidade, em 1955.

8 Os documentos arquivados no IML-RJ entre 1907 e 1965 encontram-se, hoje, sob guarda e 
tratamento do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, compondo o fundo documental 
Instituto Médico-Legal. O fundo “abrange um conjunto documental composto de 300 
metros lineares, distribuídos em 2.800 caixas, produzido de 1907 a 1965. (...) Constitui-se de 
laudos médicos com objetivo de prova junto aos organismos policiais e judiciários, atestando 
a integridade física dos indivíduos ou a sua violação. Divide-se basicamente em duas séries: 
os exames cadavéricos e os exames de corpo de delito” (APERJ, s.d., p. 1). Os documentos 
relativos aos corpos não identifi cados são parte da série “mortos” ou de exames cadavéricos. 
Tal série corresponde a apenas um quinto do fundo como um todo. Como já mencionei, os 
documentos nesta série encontram-se arquivados na forma de prontuários individuais – a 
que venho chamando “fi chas”. Essas fi chas compilam os documentos referentes a todos os 
cadáveres que passaram pelo instituto entre 1907 e 1965.

9 Tive contato e transcrevi integralmente fi chas relativas a 127 corpos que passaram pelo 
IML-RJ entre 1917 e 1964. Dentre esses documentos, em trabalho anterior, analisei 62 
fi chas individuais do período entre 1942 e 1960 (FERREIRA, 2007). Dessas 62, destaquei 
três para este artigo. Vale dizer, não obstante, que informações do conjunto mais amplo de 
documentos com que tive contato anteriormente servirão como esteio para a análise das três 
fi chas escolhidas.
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Em linhas gerais, fi ca claro, a partir da introdução já feita aos três 
casos, que os policiais preenchiam um formulário ofi cializando a remoção 
dos corpos para o instituto. Esse formulário é denominado Guia de Re-
moção de Cadáver. Ao chegar ao instituto, os corpos tinham sua entrada 
registrada e suas vestes listadas e descritas em um segundo formulário, 
preenchido e assinado pelo porteiro da instituição – a Guia de Recebi-
mento de Cadáver. Em seguida, eram despidos, descritos, necropsiados 
e tinham suas impressões digitais tomadas por diversos funcionários do 
IML-RJ. Alguns deles eram, ainda, fotografados. Esse conjunto de pro-
cedimentos engendrava o preenchimento de dois novos formulários: um 
Auto de Exame Cadavérico, destinado à descrição da necrópsia do corpo, 
e uma Individual Datiloscópica, destinada à tomada de suas impressões 
digitais. Após a execução desses registros, os corpos eram levados ao cemi-
tério São Francisco Xavier e enterrados como indigentes em valas comuns. 
Depois de enterrados, alguns tinham seus óbitos registrados em cartórios 
de registro civil sob nomes genéricos como, por exemplo, “Um homem” 
que se afogara em Copacabana.

O enterro desses corpos e o subsequente registro de seus óbitos em car-
tório não necessariamente signifi cava a conclusão do processo burocrático. 
Em alguns casos, procedimentos que prescindiam da presença física dos 
cadáveres eram ainda levados a cabo, constituindo e estendendo suas traje-
tórias burocráticas póstumas: novos formulários e documentos eram pre-
enchidos, produzidos e colocados em circulação na cadeia de repartições 
que lidava com seus despojos, como, por exemplo, ofícios de prestação de 
informação, ocorrências policiais e requisições de cópias de documentos 
enviadas do IML-RJ ou para o IML-RJ por funcionários do instituto de 
identifi cação Félix Pacheco, de cartórios de registro civil e, ainda, de dele-
gacias de polícia.

Outros registros podiam ser acrescentados ao processo. Na maior par-
te dos casos, isso acontecia depois do enterro. Exemplos desses registros 
são carimbos e manuscritos destinados à anotação de dados sobre o en-
terro do cadáver, sobre seu eventual registro de óbito e, ainda, sobre sua 
contabilização em determinadas estatísticas. A circulação de formulários 
e documentos produzidos depois do enterro dos cadáveres não foi parte 
necessária de todas as trajetórias burocráticas de corpos não identifi ca-
dos, só de algumas. O tempo decorrido ao longo desses processos variou 
consideravelmente: em alguns casos, passaram-se dois ou três dias entre a 
remoção dos despojos e o último procedimento, documento ou registro; 
em outros cadáveres, a mesma trajetória estendeu-se por mais de um ano.
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A seguir, explicito essas variações temporais e todo o conjunto de pro-
cedimentos burocráticos por que passaram os corpos não identifi cados. 
Além dos traços mais gerais, busco explicitar as nuances e particularidades 
da classifi cação e da gestão burocrática de cada um desses três cadáveres.

Um feto ou recém-nascido

Como já introduzi aqui, por volta de 21h do dia 7 de abril de 1950, um 
feto foi encontrado no depósito de lixo do HPS por funcionários respon-
sáveis pela limpeza do hospital. No dia seguinte, policiais removeram-no 
do hospital para o IML-RJ, registrando o procedimento em formulário 
próprio, uma Guia de Remoção de Cadáver. Na guia, os policiais classifi -
caram a morte como “crime ou suspeita de crime”. Às requisições de sexo, 
cor, idade, nacionalidade, profi ssão e domicílio, impressas no documento 
em formato de campos a serem preenchidos, os policiais responderam dei-
xando todas as lacunas em branco. Mais de 40 dias depois da remoção 
do corpo para o IML-RJ, em 18 de maio de 1950, o corpo de “Um feto” 
foi necropsiado por dois peritos legistas do instituto. No documento que 
então produziram, os peritos descreveram o exame do cadáver:

Aos peritos é apresentado o cadáver de um feto ou recém-nascido, medin-
do mais ou menos 20 cm de estatura, de cor e sexo indeterminados em 
virtude de estar reduzido apenas ao esqueleto, pois as partes moles foram 
completamente destruídas pelo processo de putrefação que se instalou; 
os ossos do crânio estão a descoberto, completamente afastados de suas 
inserções normais, estando porém íntegros; a face está irreconhecível, es-
tando apenas reduzida ao esqueleto; os membros inferiores e superiores 
estão também reduzidos às partes ósseas não havendo nenhum vestígio 
de violência; os arcos costais e as clavículas estão afastadas das suas in-
serções normais, estando entretanto íntegros; na cavidade abdominal não 
existem vísceras, que foram completamente destruídas pela putrefação.

Os peritos legistas não afi rmam nem negam que tivesse havido mor-
te, deixando de registrar qualquer resposta assertiva a uma pergunta a 
que toda necrópsia realizada no IML-RJ, àquela época, deveria permitir 
responder: “Se houve morte”. Assim como as requisições sobre sexo, cor, 
idade, nacionalidade, profi ssão e domicílio na guia de remoção acima re-
ferida, a questão “Se houve morte” aparece impressa no Auto de Exame 
Cadavérico na forma de uma questão que deve ser negada ou confi rmada 
pelos funcionários do IML-RJ que, a partir da realização da necrópsia, 
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são responsáveis por preenchê-lo. No caso de “Um feto”, contudo, os pe-
ritos legistas assim responderam a essa questão: “trata-se de um esqueleto 
fetal possivelmente do 5o mês de vida intrauterina”. Passados 12 dias da 
realização da necrópsia e do preenchimento desse documento pelos peritos 
legistas, “Um feto” foi retirado do IML-RJ e enterrado em vala comum do 
Cemitério São Francisco Xavier. A realização do enterro foi registrada em 
fi cha, assim como dois procedimentos que não foram executados ao longo 
de sua trajetória burocrática póstuma: não houve velório antes do enterro 
e o óbito não foi registrado em cartório.

Em um intervalo de tempo de quase dois meses, a morte de “Um feto” 
deu origem a um conjunto de documentos nos quais foram registrados 
diversos procedimentos: remoção do hospital, entrada, exame e saída do 
IML-RJ e, por fi m, enterro no Cemitério São Francisco Xavier. Nesse mes-
mo conjunto de documentos, foram registrados, também, procedimentos 
a que o corpo deixou de ser submetido. De forma semelhante, nessa cole-
ção de papéis ofi ciais foram registrados os poucos dados conhecidos pelos 
funcionários que lidaram com o corpo e os muitos dados desconhecidos a 
seu respeito, como sexo, cor e nacionalidade. Ademais, foi ainda posto em 
dúvida o próprio estatuto do cadáver, uma vez que não se registrou qual-
quer afi rmação de que ele estivesse efetivamente morto.

A cena perturbadora narrada no conjunto de documentos que compõe 
a fi cha de “Um feto”, o deparar-se com o cadáver no lixo de seu local de 
trabalho, enfrentada pelos funcionários da limpeza do HPS, esboça a ima-
gem da não afi rmada morte desse corpo como um quadro de anonimato e 
abandono. Assim como também evidenciam as trajetórias burocráticas dos 
outros dois corpos que apresentarei a seguir, os documentos referentes a 
cadáveres não identifi cados arquivam memórias e registros de suas mortes, 
construindo-as e exibindo-as como situações de carência, falta e ausência 
– carência de companhia, falta de identifi cação, ausência de cuidado –, e a 
fi cha de “Um feto” é bastante reveladora disso.

Como no caso de “Um feto”, muitas fi chas evidenciam que se acionava 
a polícia e outros agentes e repartições públicas em função de cadáveres 
terem sido encontrados, a sós, como se tivessem sido deixados ou esqueci-
dos sem vida em locais variados. Com isso, as trajetórias burocráticas dos 
corpos não identifi cados são apresentadas como tendo partido de cenas, 
registradas e arquivadas, nas quais tais cadáveres fi guram como corpos 
anônimos que restaram aos cuidados de autoridades públicas por terem 
sido abandonados, sem possibilidade de identifi cação nem companhia, an-
tes, durante e depois da morte. Nesse sentido, em vez de ter tido sua morte 
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cuidada por qualquer unidade doméstica, rede de parentesco ou pessoa 
que a ele se relacionasse, “Um feto” foi removido para o IML-RJ.10

A fi cha de “Um feto” revela que a classifi cação de um corpo não iden-
tifi cado é construída a partir da ausência de pessoas responsáveis pelos 
despojos. Em outros termos, evidencia que, tanto quanto transparece em 
fi chas de outros cadáveres não identifi cados, a classifi cação e gestão buro-
crática desses corpos é apresentada, registrada e arquivada como sendo a 
trajetória póstuma inevitável de cadáveres que teriam sido encaminhados 
ao IML-RJ e restado a cargo de autoridades públicas por não haver quem 
deles se encarregasse. A fi cha de “Um feto” é ainda bastante reveladora 
de outros dois outros traços. Primeiro, a exibição do desconhecimento de 
dados sobre esses corpos e, segundo, a dupla visibilização proporcionada 
por sua classifi cação e gestão: por um lado, os procedimentos burocráticos 
voltados aos não identifi cados visibilizam esses cadáveres e seu anonimato 
e, por outro, visibilizam também os funcionários das repartições públicas 
que com eles lidam e sua autoridade.

Segundo Herzfeld, o registro escrito é “o símbolo e o instrumento de 
todo o poder burocrático; é acima de tudo a chave para a reifi cação da 
identidade pessoal”11 (HERZFELD, 1992, p. 139). No caso de corpos não 
identifi cados, o registro escrito é utilizado de forma bastante específi ca, já 
que tanto se presta à anotação e ao arquivamento de informações sobre 
esses cadáveres quanto, ao mesmo tempo, à exibição de certo desconheci-
mento de dados a seu respeito. No caso de “Um feto”, esse desconhecimen-
to aparece sob a forma de lacunas deixadas nos documentos como sexo, 
cor e endereço, entre outras informações. Assim, o registro desse desco-
nhecimento sobre o corpo se mostra como um recurso chave para sua clas-
sifi cação como não identifi cado. Se a escrita reifi ca identidades pessoais, 
sem dúvida a ausência de palavras e respostas às perguntas requeridas nos 
formulários arquivados reifi ca e justifi ca sua identidade de não identifi ca-
dos e seus enterros como indigentes.

10 O registro das mortes dos não identifi cados como situações de abandono e anonimato se 
opõe, factual e moralmente, ao modelo de morte civilizada vigente nas sociedades industriali-
zadas. Conforme mostram Elias (2001), Ariés (2003) e Menezes (2004), embora regularmen-
te, na cultura ocidental moderna, aquele que está prestes a morrer encare e vivencie de forma 
solitária o fi m de sua vida, valora-se e evoca-se como moralmente imperativa e subjetivamen-
te reconfortante a presença de membros de sua rede de parentesco ou grupo doméstico a seu 
lado. Tal presença garante a sustentação da identidade e da singularidade dos moribundos e 
mesmo dos mortos, sendo, por isso, encarada como imprescindível.

11 Tradução do editor: “the symbol as well as the instrument of all bureaucratic power; it is 
above all the key to the reifi cation of personal identity”.
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Além de justifi car esses procedimentos, registros negativos e vazios en-
gendram também um processo de dupla visibilização: dos próprios corpos 
não identifi cados e, ainda, dos profi ssionais que com eles lidaram. Quanto 
aos corpos, por meio dos registros negativos, são todos apresentados e 
visibilizados como corpos anônimos, desconhecidos, que restaram a cargo 
de repartições públicas. “Um feto”, por exemplo, foi “fi chado” como um 
esqueleto e não exatamente como um corpo. Improvável, não fosse o fato 
de funcionários da limpeza do HPS o resgatarem, que o “esqueleto” de um 
“feto” jogado no lixo ganhasse qualquer visibilidade.

Na gestão desses corpos, os funcionários proporcionam uma visibili-
zação bastante específi ca. Se, por um lado, os vários documentos produ-
zidos e arquivados registram certo desconhecimento do corpo, por outro 
registram os nomes completos, os cargos, as funções e os autores dos pro-
cedimentos: o morto dá ocasião à visibilização dos funcionários e de sua 
autoridade.

Não obstante, tanto quanto a visibilização dos corpos é bastante pecu-
liar e os exibe como cadáveres anônimos e desconhecidos, a dos funcioná-
rios e autoridades é específi ca: são exibidos como agentes que, ao exercer 
suas funções rotineiras, colocam em movimento um suposto controle total 
de corpos e territórios. No caso de “Um feto”, os funcionários e repartições 
aparecem, por meio dos registros e documentos arquivados, como autorida-
des visíveis e atuantes em territórios tão inóspitos quanto depósitos de lixo 
de hospitais públicos. Dotados de alcance tão notório, esses funcionários e 
repartições aparecem na fi cha de “Um feto” como agentes que registram, 
classifi cam, gerem e exercem sua autoridade até mesmo sobre esqueletos 
fetais sobre os quais sequer afi rmam que tenha efetivamente morrido.

Um homem ou O afogado

Passados cerca de dois anos do enterro de “Um feto”, na manhã de 21 de 
junho de 1952, um homem negro de cerca de 35 anos de idade se afogou 
na praia de Copacabana. Embora tenha sido resgatado do mar e levado ao 
posto de salvamento do Lido, o homem faleceu em seguida. Na ocasião, 
não portava consigo qualquer documento de identifi cação. Às 13h50min 
do mesmo dia, foi necropsiado, no IML-RJ, “um cadáver acompanhado 
da guia s/n [sem número] e de boletim de informações hospitalares” cujo 
conteúdo era o seguinte:

Um homem, preto, do sexo masculino. Causa do socorro: afogamento. 
Local do acidente: Posto nº 5 (praia). Dia da entrada: 21-6-52, às 10,55 



356 Letícia Carvalho de Mesquita Ferreira

hs. Local do óbito: no local acima mencionado. Dia do óbito: 21-6-52, 
às 10,55 hs. Destino: IMLegal [Instituto Médico-Legal]. Do boletim de 
informações hospitalares, nada consta.

Em 23 de junho, dois dias depois da realização da necrópsia no IML-
-RJ, o delegado do 2o Distrito Policial (DP) do Rio de Janeiro emitiu uma 
requisição de Auto de Exame Cadavérico ao diretor do instituto, encami-
nhando, em anexo, uma ocorrência policial. O Auto de Exame Cadavérico 
requisitado era da “morte por afogamento”. A ocorrência consistia em 
relato, assinado por Moacyr Hosken Novaes, comissário do 2o DP, dos 
fatos ocorridos com o homem que se afogara na praia de Copacabana. No 
documento, afi rma o comissário:

Com guia número 71 fi z remover para o Instituto Médico Legal corpo 
de um desconhecido de cor preta, de 35 anos presumíveis, que se afogou 
quando tomava um banho de mar no posto cinco. O afogado, que trajava 
calção escuro e blusão, foi recolhido ainda com vida e transportado para 
o Posto de Salvamento do Lido, onde veio a falecer. Em suas vestes, não 
foi encontrado nenhum valor nem tampouco qualquer documento que o 
identifi casse. O fato ocorreu às 10:55 hs.

Vinte dias depois da circulação dessa ocorrência entre a delegacia e 
o IML-RJ, em 12 de julho de 1952, o diretor do instituto escreveu ao 
delegado do 2o DP solicitando esclarecimentos acerca de seu conteúdo. 
Segundo o diretor, “não consta neste instituto o registro da guia número 
71 desse distrito”, o que iria de encontro à afi rmação inicial da “ocorrên-
cia” e impediria que a requisição de auto remetida pelo delegado fosse 
atendida. Embora houvesse registro, no IML-RJ, de entrada e exame de 
um corpo morto por afogamento no Posto 5, exatamente como afi rmava a 
ocorrência, às 10h55min de 21 de junho de 1952, o fato desse documento 
fazer menção a um número de Guia de Remoção não arquivada levou seu 
diretor a requisitar ao delegado “melhores esclarecimentos”.

Em 24 de julho, o delegado enviou novo ofício reforçando sua requisi-
ção e reafi rmando que, de fato, o cadáver de que o documento de seu in-
teresse deveria tratar fora encaminhado ao IML-RJ acompanhado de uma 
Guia de Remoção de número 71. Para comprovar essa afi rmação, o delega-
do anexou ao ofício um texto que lhe havia sido remetido pelo comissário 
de polícia Moacyr Hosken Novaes, envolvido na remoção do corpo para o 
IML-RJ. O conteúdo do texto anexado pelo delegado é o seguinte:
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Senhor Doutor Delegado, em obediência ao despacho supra, informo a 
V.S. que me comuniquei hoje com o superior de dia na Assistência Poli-
cial, Sr. Antônio Gonçalves Jr, que, por sinal, se encontrava de serviço no 
dia 21 de junho deste ano, data em que foi extraída a guia nº 71, tendo me 
informado que o cadáver foi recolhido no Serviço de Salvamento do Lido 
e entregue no Instituto Médico Legal com a referida guia, pelo motorista 
Waldir, conforme anotações existentes naquela dependência policial. Em 
23-10-1952. Comissário Moacyr Hosken Novaes.

A portaria do IML-RJ registrou recebimento do ofício do delegado em 
27 de outubro de 1952, depois de decorridos mais de quatro meses da mor-
te e remoção do corpo nomeado, em seu Auto de Exame Cadavérico, “Um 
homem” e, em ocorrência policial, “O afogado”. Essa data é a última re-
gistrada na fi cha do corpo. Não se encontra arquivado, portanto, qualquer 
registro posterior que indique se foi dada sequência à comunicação entre 
delegacia e IML-RJ, se houve efetiva emissão do Auto de Exame Cadavéri-
co à primeira instituição, ou mesmo se chegou-se à conclusão, no IML-RJ 
e/ou na delegacia do 2o DP, de que o auto de “Um homem” e a ocorrência 
policial “O afogado” correspondiam ao mesmo corpo.

Na fi cha de “Um homem” ou “O afogado”, chama especial atenção 
o fato de que o debate entre o IML-RJ e a delegacia girou em torno de 
um documento e não do corpo. Isso porque prevaleceu a incongruência 
entre números atribuídos à Guia de Remoção do corpo: enquanto no 
Auto de Exame Cadavérico produzido no IML-RJ consta que acompanha-
va o corpo uma guia sem número, para os funcionários da delegacia do 
2o DP a remoção do mesmo cadáver dera origem à guia 71. Foi por não 
ter havido acordo quanto a essa questão que a comunicação entre a dele-
gacia e o IML-RJ interrompeu a trajetória burocrática póstuma de “Um 
homem”/“O afogado”.

Esse traço da fi cha de “Um homem” evidencia algo que vai além de sua 
trajetória burocrática específi ca e mesmo da classifi cação e gestão de cor-
pos não identifi cados: a importância dos documentos no funcionamento 
da administração burocrática de massas. Como adverte Herzfeld (1992), 
no funcionamento básico da burocracia “a papelada é necessária para va-
lidar fatos sobre quem as pessoas são e, então, mais papelada é necessária 
para validar a papelada anterior”12 (HERZFELD, 1992, p. 121). Essa é a 

12 Segundo Herzfeld: “paperwork is needed to validate facts about who people are, and then 
additional paperwork is needed to validate the previous paperwork” (citação do original em 
inglês, tradução do editor).
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rotina de repartições burocráticas que mobilizam como linguagem justa-
mente os documentos, atribuindo validade e legitimidade apenas aos regis-
tros escritos ofi ciais, em detrimento das falas dos cidadãos e mesmo dos 
corpos (REIS, 1998).

No caso da classifi cação e gestão de “Um homem” ou “O afogado”, 
esse traço geral do funcionamento da burocracia fi ca claro não só na con-
trovérsia acerca da tal guia 71, mas também, e sobretudo, no fato de toda 
sua trajetória burocrática traduzir-se em uma série de documentos que de-
mandaram, referiram e se validaram mutuamente. Nesse sentido, a Guia 
de Remoção foi transcrita integralmente no Auto de Exame Cadavérico; 
em outro momento, a requisição redigida pelo delegado do 2o DP referiu-se 
e teve como objeto justamente o auto que transcrevera o conteúdo daque-
la guia; por fi m, diante da controvérsia sobre o documento 71, o mesmo 
delegado remeteu ao IML-RJ um texto, a ele dirigido, como prova de suas 
afi rmações.

Para além dessa série de documentos produzidos em cadeia, outro tra-
ço da fi cha de “Um homem” revela e reafi rma a importância dos docu-
mentos para a execução de procedimentos burocráticos. Isso porque toda 
a trajetória do cadáver é sustentada por um documento em especial: o de 
identifi cação que não estava com o morto quando o corpo foi encontrado. 
Afi nal, foi a ausência desse documento, registrada em diversos formulá-
rios arquivados na fi cha, que dera início à sua classifi cação e gestão como 
cadáver não identifi cado.

Outros registros negativos, além da ausência desse documento, como, 
por exemplo, as orações “nada consta” e “em suas vestes não foi encon-
trado nenhum valor”, são exibidos, registrados e arquivados na fi cha de 
“Um homem”, justifi cando sua classifi cação como não identifi cado. Assim, 
o conjunto de papéis presentes e ausentes na trajetória burocrática desse 
“afogado” visibilizam-no, por meio de registros diversos, como um corpo 
anônimo, morto sem documentos. Isso fi ca ainda mais evidente pelo claro 
contraste entre os termos genéricos a ele atribuídos e os nomes próprios 
completos, redigidos por extenso e com assinaturas dos vários funcionários 
que lidaram com seus despojos. Enquanto ele é designado “Um homem” e 
“O afogado”, o comissário de polícia responsável por sua remoção para o 
IML-RJ, os peritos legistas que realizaram sua necrópsia, o delegado do 2o 
DP, que requisitara seu Auto de Exame Cadavérico, e mesmo o diretor do 
IML-RJ aparecem, nos diversos documentos referentes ao cadáver, devida-
mente designados com seus nomes próprios e acompanhados de indicações 
de seus cargos e funções.
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Enfi m, assim como “Um feto”, “Um homem” ou “O afogado” é apre-
sentado como um corpo sobre o qual a ausência e um “não saber” foram 
objetos de registros específi cos que justifi caram uma classifi cação e gestão 
burocrática específi ca, levada a cabo por funcionários e repartições bu-
rocráticas nomeados e visibilizados nos mesmos documentos em que seu 
anonimato foi exibido e arquivado.

Orlando de Tal, vulgo Treme Terra

No dia 11 de novembro de 1955, mais de três anos depois da morte de “O 
afogado”, foi morto a facadas, no Parque Carvoeiro do Cais do Porto, um 
homem “conhecido no local como Orlando Treme Terra”, de idade, ende-
reço, profi ssão, nacionalidade e estado civil desconhecidos. Removido dali 
por policiais do 16o DP, o corpo de “Orlando Treme Terra” foi recebido 
no IML-RJ no mesmo dia. Na ocasião, acompanhava o cadáver a Guia de 
Remoção assinada pelo comissário do 16o DP. Embora não esteja anexada 
à fi cha de “Orlando”, a guia dá a conhecer seu conteúdo por ter sido trans-
crita no Auto de Exame Cadavérico:

Orlando de Tal, vulgo Treme Terra, cor branca, idade, estado civil, nacio-
nalidade, profi ssão e residência ignorados e removido do Parque Carvoei-
ro do Cais do Porto. A morte ocorreu hoje às 21 horas em consequência 
de homicídio. Crime ou suspeita de crime? Sim. E nas circunstâncias se-
guintes: morto a facadas por desconhecido.

O cadáver de “Orlando” foi necropsiado por dois peritos legistas em 
11 de novembro. Quatro dias após a execução da necrópsia, foi enterrado 
em vala comum do Cemitério São Francisco Xavier. No dia seguinte ao 
enterro, 16 de novembro de 1955, o delegado do 16o DP remeteu ao diretor 
do IML-RJ uma requisição do auto de “Orlando”, identifi cando o cadáver 
a partir do número da guia produzida no ato de sua remoção do Parque 
Carvoeiro do Cais do Porto e, ainda, da afi rmação expressa de que sua 
morte teria ocorrido nesse local. Nessa requisição, o cadáver encontrava-se 
designado, de forma aparentemente contraditória, tanto como “desconhe-
cido” quanto como “indivíduo conhecido no local como Orlando Treme 
Terra”. Assim, se no ato da remoção do cadáver do Parque Carvoeiro, a 
palavra “desconhecido” referia-se, para os policiais do 16o DP, ao autor do 
homicídio de que “Orlando” fora vítima, para fi ns da requisição do Auto 
de Exame de seu corpo, o termo “desconhecido” referia-se ao próprio “Or-
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lando”. O “desconhecido” autor do homicídio, por sua vez, não é sequer 
mencionado pelo delegado do 16o DP, como evidencia seu conteúdo:

A fi m de instruir os autos de inquérito número 758, solicito de V. Sa. as 
necessárias providências no sentido de que seja enviado para esta delega-
cia quando possível o laudo de exame cadavérico procedido em um des-
conhecido, cujo cadáver com guia número 128 deste DP foi enviado para 
o necrotério deste Instituto. Esclareço a V. Sa. que a remoção foi feita do 
Parque Carvoeiro do Cais do Porto próximo ao Armazém 30, na noite de 
10 deste mês, onde ocorreu o homicídio do indivíduo conhecido no local 
como Orlando Treme Terra.

Os documentos que compõem a fi cha de “Orlando” são apenas o Auto 
de Exame Cadavérico de 11 de novembro e a requisição emitida em 16 
de novembro. Esses dois papéis estão arquivados no interior de uma capa 
timbrada com o brasão da República Federativa do Brasil. Na margem 
esquerda dessa capa, de modo a facilitar que os documentos nela contidos 
fossem facilmente localizáveis em uma gaveta de arquivo, lê-se, justapos-
tos, os dois nomes que aparecem na fi cha fazendo referência ao cadáver: 
“Desconhecido” e “Orlando de Tal, vulgo Treme Terra”. Essa justaposição 
de nomes aparentemente paradoxais ilustra bem o que aparece no interior 
da capa: a fi cha de um corpo que é, a um só tempo, tanto relativamente co-
nhecido quanto classifi cado como não identifi cado. Por fi m, ao lado dessa 
justaposição de termos, encontra-se um carimbo com os seguintes dizeres, 
em letras maiúsculas: “ENTROU EM ESTATÍSTICA”.

De modo semelhante ao que evidenciam os documentos de “Um feto” 
e “Um homem”, a fi cha de “Orlando” revela a exibição e o registro, ao 
longo de sua trajetória burocrática póstuma, de dados desconhecidos a seu 
respeito – ou, no termo utilizado pelos peritos legistas que o necropsiaram, 
de informações “ignoradas” sobre seu corpo. Contudo, em seu caso, essa 
exibição ganha uma tonalidade particular, já que convive com um dado 
sabido e registrado a seu respeito: o apelido “Orlando Treme Terra”, pelo 
qual o homem era conhecido na região do Cais do Porto. Ao contrário de 
“Um feto” e de “Um homem”, “Orlando” tinha um nome, embora não lhe 
tenha sido atribuído nome completo que se prestasse como identifi cação e 
certifi cação. 

O cadáver de Orlando foi diferenciado dos dois primeiros corpos no 
tocante à designação que lhe foi dada depois de sua morte. A diferencia-
ção restringiu-se à designação do corpo, e não teve desdobramentos ou 
implicações na classifi cação e gestão burocrática de “Orlando” como um 
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cadáver não identifi cado. Mesmo diante do conhecimento e do registro de 
seu apelido, um largo desconhecimento de dados “ignorados” a seu respei-
to foi não só registrado e arquivado em sua fi cha, mas também investido 
de relevância tal que justifi cou sua classifi cação como não identifi cado. Em 
outros termos, a despeito de ser “conhecido no local”, “Orlando” morrera 
sem ser apropriadamente identifi cado, sendo classifi cado como não iden-
tifi cado e enterrado como indigente. Evidenciam isso não só os registros 
da data do enterro em vala comum do Cemitério São Francisco Xavier, 
mas a pletora de dados “ignorados” registrados e arquivados em sua fi cha. 
Assim como ocorrera nas trajetórias burocráticas póstumas de “Um feto” 
e de “Um homem”, a exibição e o arquivamento de certo desconhecimento 
sobre “Orlando” serve à construção de sua imagem como corpo anônimo, 
apesar de “conhecido no local” onde morrera. 

Além disso, também como ocorrera aos dois primeiros corpos, a ima-
gem exibida, registrada e arquivada de “Orlando” corroborava não só sua 
classifi cação como não identifi cado, mas também a visibilização das au-
toridades. A visibilização desses profi ssionais e de suas autoridades por 
meio da trajetória burocrática de “Orlando Treme Terra” revela-se bas-
tante peculiar. Os vários funcionários e repartições que lidaram com seus 
despojos, devidamente nomeados, aparecem como exercendo um poder 
que captura e registra cadáveres “conhecidos no local”, isto é, seu poder 
alcança corpos cuja idade, endereço, profi ssão, nacionalidade e estado civil 
são “ignorados”, que morreram não identifi cados e foram enterrados como 
indigentes.

Na fi cha de “Orlando”, a visibilização do morto é reforçada por um 
elemento ausente nos documentos de “Um feto” e de “Um homem”: o 
carimbo “ENTROU EM ESTATÍSTICA”. Como não há registros acerca 
de que estatística o corpo passara a fazer parte, resta a especulação. É 
provável que “Orlando” tenha integrado taxas nacionais de mortalidade, 
números de indigentes enterrados por ano no Brasil, números de pessoas 
não identifi cadas necropsiadas no IML-RJ por dia e inúmeras outras con-
tagens específi cas que rotineiramente eram levadas a cabo em repartições 
públicas brasileiras naquela época e ainda o são nos dias atuais.

A inscrição de “Orlando” em uma estatística reforça a visibilização 
peculiar dos funcionários e repartições que lidavam com os cadáveres e o 
poder por eles colocado em exercício. O fato de “Orlando” ter “entrado 
em estatística” revela-se, em sua fi cha, como uma forma de se registrar que 
ele não passara ao largo de um tipo de saber específi co de Estado. A con-
formação do saber estatístico, conforme mostra Foucault (2004; 2005), é 



362 Letícia Carvalho de Mesquita Ferreira

um dos efeitos e instrumentos fundamentais do exercício de poder estatal, 
ao lado da conformação da ideia de população.13 O fato do cadáver de 
“Orlando” não ter escapado desse saber, fi nalmente, apresenta-se como 
fruto do exercício de um poder dotado de alcance tal que capturaria em 
registros escritos e contagens numéricas até mesmo corpos anônimos, so-
bre os quais pouco se sabe e muito se ignora.

Considerações finais

O objetivo que persegui neste capítulo foi apresentar e analisar o processo 
de classifi cação e gestão burocrática a que foram submetidos cadáveres 
classifi cados como “não identifi cados” e enterrados como indigentes no 
Rio de Janeiro na década de 1950. Depois de explicitar as diretrizes que 
me orientaram na busca por esse objetivo, tratei de expor o funcionamento 
desse processo por meio da análise documental de três casos específi cos de 
cadáveres assim classifi cados e enterrados nos anos de 1950, 1952 e 1955. 
A reconstituição das trajetórias burocráticas póstumas desses três corpos 
revelou algumas das características e implicações de sua classifi cação e 
gestão como cadáveres não identifi cados. Para concluir, sintetizo e refl ito 
acerca de tais características e implicações.

A análise dos três casos revelou claramente que os procedimentos a que 
foram postumamente submetidos seus corpos movimentou não só um pro-
cesso classifi catório específi co, mas também um modo de gestão burocrá-
tica único, comum a todos. Tal modo de gestão possui duas características 
fundamentais que devem ser ressaltadas e submetidas à refl exão. Primeiro, 
funda-se em certo desconhecimento de dados e informações relativas a 
esses cadáveres como, por exemplo, seu nome próprio, estado civil, pro-
fi ssão, fi liação e endereço residencial. Tal desconhecimento é exibido, nos 
documentos produzidos acerca desses corpos desde suas mortes até tem-
pos depois de seus enterros, por meio dos nomes genéricos a eles atribuídos 
e, ainda, de artefatos de registro diversos utilizados por funcionários de 
repartições públicas também diversas nesses mesmos papéis. Alguns des-
ses artefatos são lacunas deixadas em branco ou preenchidas com o termo 
“ignorado” como resposta à solicitação de dados como idade, estado civil, 
fi liação e profi ssão impressa nos formulários.

13 Em abordagem etnográfi ca do uso de documentos de identifi cação, Peirano mostra como a 
contagem de pessoas e populações é elemento crucial do exercício de poder no caso específi co 
do contexto brasileiro (PEIRANO, 1986; 2006a; 2006b).
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A exibição desse desconhecimento engendra a construção de uma ima-
gem de cada um desses corpos como despojos de sujeitos ilegíveis do ponto 
de vista dos órgãos de administração pública que com eles lidam desde 
suas mortes. Como mostram autores como Trouillot (2001), Scott, Tehra-
nian e Mathias (2002) e Caplan e Torpey (2001), entre outros, a produção 
da legibilidade de sujeitos e populações é tanto um instrumento quanto 
um efeito do exercício de poder estatal, proporcionado, sobretudo, por 
técnicas de identifi cação e contagem de corpos e populações como, por 
exemplo, a difusão de documentos de identidade e o uso de estatísticas.14 
No caso dos corpos não identifi cados, contudo, o que se vê é a produção de 
sua ilegibilidade. Registrados nos vários documentos produzidos ao longo 
de suas trajetórias burocráticas póstumas como corpos sobre os quais são 
“ignorados” nome, profi ssão, estado civil e fi liação, além de outros dados, 
esses cadáveres são apresentados pelos funcionários e repartições que li-
dam com seus despojos como sujeitos ilegíveis, por oposição a sujeitos que 
seriam propriamente identifi cados, por exemplo, pela posse e pelo porte de 
documentos de identidade no ato de suas mortes.

A produção e a exibição da ilegibilidade desses corpos nos documentos 
e formulários produzidos no decurso de suas trajetórias burocráticas pós-
tumas revela-se parte fundamental do modo de gestão a eles voltado por 
justifi car sua classifi cação como corpos não identifi cados e, portanto, sua 
designação por termos genéricos e seu enterro como indigentes. Não obs-
tante, a produção e exibição dessa ilegibilidade serve também a uma outra 
característica fundamental do modo de gestão a eles dirigido: a exibição de 
um suposto controle total e de alcance ilimitado sobre corpos e territórios 
por parte das autoridades públicas que lidam com cada um deles.

O sujeito ilegível que, depois de morto, se torna um cadáver não iden-
tifi cado a ser enterrado como indigente aparece, em sua trajetória buro-
crática póstuma, como alguém que passou ao largo de técnicas de iden-
tifi cação, não possuindo ou portando documentos que certifi cassem sua 
identidade no momento da morte. Contudo, depois de falecido, o corpo é 
apresentado em diversos documentos como alguém que fora, fi nalmente, 
capturado e registrado em documentos e estatísticas ofi ciais produzidas 
por diversos funcionários e repartições públicas. Assim, sua apresentação 
e exibição, em múltiplos formulários ofi ciais, como corpo de um sujeito 
anônimo, desconhecido e ilegível, dá lugar à apresentação da autoridade 
de que são investidos os funcionários e repartições que lidam com seus 

14 Para a ideia de identifi cação, ver Souza Lima (1998). Para a difusão de uma técnica especí-
fi ca de identifi cação no Brasil, ver Carrara (1984).
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despojos como um poder que se exerceria em toda sua potência e alcança-
ria até mesmo esses corpos anônimos, encontrados mortos em lugares tão 
insólitos quanto, por exemplo, o depósito de lixo de um hospital público.

Em suma, essas duas características fundamentais do modo de ges-
tão voltado para os não identifi cados revelam que a classifi cação desses 
cadáveres, por um lado, expõe os limites do poder de identifi cação e con-
trole de pessoas e populações por parte de autoridades de administração 
pública, exibindo, registrando e arquivando imagens de corpos ilegíveis. 
Por outro lado, essa classifi cação dá lugar à produção e exibição de uma 
suposta potência e controle ilimitados colocados em exercício por essas 
mesmas autoridades. Ao produzir e exibir a ilegibilidade desses cadáveres, 
revelando a possibilidade de alguns corpos viverem e morrerem sem serem 
propriamente identifi cados pelas autoridades públicas, produz e exibe o 
oposto disso: a captura e o registro de cada um deles por tais autoridades 
e, em primeira ou última instância, pelo Estado.

Ao classifi car esses corpos, registrando-os em documentos variados 
que vão sendo produzidos em cadeia no decurso de suas trajetórias buro-
cráticas post mortem, funcionários e repartições públicas afi rmam, regis-
tram, exibem e arquivam uma imagem de sua própria autoridade como 
dotada de uma força e extensão tal que alcançaria inclusive aqueles corpos 
que morreram desconhecidos, foram classifi cados como não identifi ca-
dos e enterrados como indigentes. Até mesmo esses cadáveres, situados às 
margens dos instrumentos estatais de identifi cação e controle de pessoas e 
populações, podiam ser capturados pelos procedimentos burocráticos de 
registro e gestão que movimentavam e davam forma, cotidianamente, à 
sua autoridade.

Para fi ns de análise, a constatação dessas características do modo de 
gestão voltado para os não identifi cados revela a necessidade de afastar-
mos da investigação da classifi cação desses corpos qualquer conclusão 
apressada de que o exercício de poder estatal se apresentaria como menos 
potente ou menos articulado em suas margens, isto é, em espaços sociais 
em que pareça reinar a ilegibilidade e a não identifi cação apropriada de 
pessoas e corpos (DAS; POOLE, 2004). Ao contrário, o que se verifi ca por 
meio dessas práticas e procedimentos burocráticos rotineiros é a exibição 
e constante reafi rmação de uma ideia de Estado como autoridade dotada 
de alcance e poder ilimitados.

Como afi rmam Das e Poole (2004), as práticas que conformam o exer-
cício de poder estatal levadas a cabo em suas margens territoriais e sociais 
demonstram com clareza que a produção e a afi rmação constante da ideia 
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de Estado dependem de evocações, mais ou menos explícitas, do que não 
seja o Estado e das supostas desordem, ameaça e ilegibilidade vigentes nos 
espaços em que sua autoridade não se faz presente. A classifi cação de cor-
pos não identifi cados se revela não como a ofi cialização e o registro de 
corpos que estariam fora do alcance do exercício de poder estatal, mas, 
ao contrário, como um procedimento burocrático que serve à produção e 
exibição de uma ideia de Estado como autoridade dotada de força e alcance 
ilimitados, presente mesmo ali onde, aparentemente, seu poder falhara e 
estivera ausente.
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A produção de destinos: ação tutelar, escolhas 
e viabilidades na gestão da infância

Adriana Vianna

O universo midiático está permeado de notícias sobre crimes envolvendo 
crianças e adolescentes, seja na posição de “vítimas”, seja na de perpetra-
dores. Os temas enfocados por essas notícias incluem debates sobre a me-
noridade penal, a crescente atenção às formas de “abuso” ou “exploração 
sexual” (incluindo a expansão da categoria “pedofi lia”) e as violências e 
crueldades cometidas por pais biológicos ou pessoas sob cuja guarda essas 
crianças e adolescentes vivem. Em outro plano, recebem destaque as dispu-
tas de guarda entre pais (sobretudo no caso de “celebridades”) e discussões 
sobre o direito de parentalidade, principalmente no caso de indivíduos e 
casais homossexuais.

Um ponto em comum em todas essas imagens, opiniões e debates nem 
sempre, porém, merece o destaque adequado: o fato de que no cerne das 
tensões políticas e morais de tais casos está, como condição estruturante 
de tais relações ou complexos de relações, a questão da “menoridade”. A 
crueldade contra “crianças”, as discussões sobre se certos indivíduos que 
cometeram atos criminosos podem ou devem ser efetivamente considera-
dos “crianças” ou “adolescentes” (para não dizer se merecem o estatuto 
de plenamente humanos, de acordo com falas mais exaltadas) naturaliza, 
nesse constructo histórico e cultural, a especifi cidade de sua condição so-
cial e legal. O primado da idade aparece, assim, como elemento que defi ne 
essas crianças e adolescentes biológica e socialmente, reforçando a natu-
ralização de cada uma dessas fases da vida e recalcando sua conexão com 
outra dimensão tão ou mais relevante: a posição social de dependência e 
submissão que lhe é correspondente.

As lutas simbólicas e políticas pela supressão do termo “menor” do 
código legal, consagradas quando da substituição do último Código de 
Menores pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, bem 
como das instituições judiciais encarregadas de lidar com situações civis 
e criminais envolvendo esses novos “sujeitos de direito”, de certo modo 



368 Adriana Vianna

contribui para tal obscurecimento.1 Sem negar a enorme relevância das 
mudanças trazidas pelo novo aparato legal, tanto em termos doutrinários 
quanto de defi nição do escopo de direitos e responsabilidades em torno 
de seus “sujeitos” centrais, destaco, neste capítulo, a dimensão basilar de 
dominação que a própria relação de “menoridade” estabelece. Dizendo 
de forma mais direta, na medida em que se defi ne primordialmente pela 
assimetria e pela desigualdade em termos de autoridade, a “menoridade” 
é, em si mesma, uma relação de dominação.

“Menores” nunca podem decidir autonomamente sobre suas vidas e 
seus destinos, não importa o quão “sujeitos especiais de direito” sejam em 
termos legais e normativos. Sua ação no mundo está sempre mediada por 
seus “responsáveis”, entendidos como redes de pessoas e instituições que 
exercem autoridade sobre eles e, ao mesmo tempo, são responsabilizados 
por aquilo que lhes acontece durante sua “menoridade”. Nesse sentido, 
compreendo que as relações que aí se estabelecem são primordialmente 
tutelares porque operam por meio da confecção de uma cadeia de auto-
ridades delegadas em cujo ponto limite está o próprio poder soberano do 
Estado, responsável último por esses “sujeitos” dependentes.

No universo empírico do qual este capítulo parte, formado por pro-
cessos que tramitaram pela 1ª Vara da Infância e da Juventude2 nos pri-
meiros anos de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
heterogeneidade inicial dos casos encontra seu eixo comum nessa questão 
primordial: quem deve ser legalmente o “responsável” por um “menor”? 

1 A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) deu-se no bojo 
do processo de redemocratização brasileiro, acompanhando, no plano internacional, as di-
retrizes da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada na Assembleia das 
Nações Unidas em 20 de novembro de 1989. Os códigos de menores que regularam questões 
legais relativas à infância desde os anos 1920 – Decreto 17.493/1927 e Lei 6.697/1979 – já vi-
nham sendo duramente criticados durante toda década de 1980 por diferentes atores sociais 
preocupados com seu caráter autoritário e discriminatório. A conotação pejorativa do termo 
“menor” foi denunciada por favorecer a distinção simbólica entre as verdadeiras “crianças” e 
aqueles que, por condições sociais diversas, não correspondiam às representações de inocên-
cia e necessidade de proteção reservadas aos primeiros. Para um quadro da literatura e dos 
debates desse período, ver Alvim e Valladares (1988) e Pilotti e Rizzini (1995).

2 Em consonância com as alterações legais trazidas pelo Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, o Judiciário também renomeou o antigo Juizado de Menores, criado em 1923, para 
Justiça da Infância e da Juventude (no Rio de Janeiro, desde 2005, Justiça da Infância, da 
Juventude e do Idoso). Na 1ª Vara fi cam os processos de guarda e adoção e na 2ª, os de infra-
ção. Tive acesso aos processos depositados no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, mediante 
autorização da Justiça da Infância e da Juventude. Para garantir o anonimato dos envolvidos, 
todos os nomes foram trocados e os números de processo suprimidos. Para minha tese de 
doutorado, de um número bem maior de processos consultados, selecionei 57 “casos” (ver 
VIANNA, 2002a).
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De modo distinto dos processos envolvendo disputas entre pais biológicos, 
normalmente consagrados às varas de família, o mundo dos autos aqui 
retratados fala de disputas, arranjos e situações em que pelo menos um 
dos polos não é pai ou mãe biológico. São membros da parentela, vizinhos, 
patroas e empregadas domésticas, pessoas que buscam nas instituições es-
tatais uma criança para ter sob sua guarda ou adotar posteriormente: são 
pessoas que “pegaram para criar” uma criança e, depois, querem “regu-
larizar” a situação. O recurso ao “juizado”, como ainda é correntemente 
chamada a Justiça da Infância e da Juventude, pode representar, assim, 
o esforço por mediação e decisão em uma disputa, o atendimento a uma 
convocação ante denúncias feitas por terceiros ou, ainda, a busca por um 
bem simbólico de valor: a criança.

Como dito antes, no ponto limite dessa complexa teia de autoridades e 
responsabilidades está o poder soberano do Estado, capaz de retirar o “po-
der familiar” – antigo “pátrio poder” –, de outorgar legalmente a alguém 
os direitos e cuidados legais de um “menor”, de guardar e circular crianças 
que estejam alocadas em instituições. Tal reduto de poder é também, de 
modo complementar, reduto de ameaça e vulnerabilidade tanto para aque-
les que ali acorrem para afi rmar sua posição (pais, guardiães ou postulan-
tes à guarda) quanto sobre si próprio e seus “servidores”. Tomar a decisão 
correta, construir de modo formal e moralmente coerente as justifi cativas 
de tal decisão e, sobretudo, obedecer ao imperativo de dar um desfecho às 
contendas e pleitos que deságuam no “juizado” é condição fundamental de 
manutenção da crença no próprio “Estado”, constructo imaginado, mas 
não menos dotado de realidade.

Se condensam-se na lei certas representações cruciais do poder sobera-
no, é no cotidiano do “juizado”, sedimentado nos processos, com suas atas 
de audiências, relatórios de visitas domiciliares e “estudos de caso” redigi-
dos por assistentes sociais, que está a face mais rotineira de tal poder e o 
seu sentido como administração.3 O imperativo de “dar solução” não deve, 
desse modo, ser pensado apenas como atributo de sua face mais luminosa, 
a legislação, mas sim como parte crucial da obrigação de governar pessoas, 
territórios e relações que se faz diariamente por meio do aparato adminis-
trativo do Estado, do qual as instituições judiciais são igualmente parte.4

3 A formulação weberiana sobre administração como a forma cotidiana assumida pela do-
minação é crucial aqui e segue as discussões promovidas por Antonio Carlos de Souza Lima 
(1995 e 2002).

4 Opero com o horizonte defi nido por Foucault para pensar o poder como algo que “se exer-
ce, nas sociedades modernas, através, a partir e no próprio jogo dessa heterogeneidade entre 



370 Adriana Vianna

O que a sentença que encerra um processo de guarda consagra, por-
tanto, é o resultado de um complexo esforço de delegação de autoridades 
e de responsabilidades, bem como do trabalho de ajuste entre as normas 
legais e as necessidades propriamente administrativas. A escolha de um 
“responsável” é também a escolha por um conjunto de relações confi áveis 
do ponto de vista administrativo, que não retornem ao aparato de Esta-
do exibindo seu próprio fracasso como gestor de “menoridades”. Decidir 
quem tem o “direito” à guarda ou quem oferece as melhores condições 
para a criança é, também, decidir sobre as melhores opções disponíveis 
para fi xá-las, escolhendo para tanto “casas” – aqui compreendidas como 
unidades relacionais e como unidades físicas de fi xação – nas quais alocá-
-las e evitando a fantasmagoria dos “menores” desgarrados, errantes, que 
não têm quem responda por si.

Este capítulo está centrado em uma dimensão específi ca dos processos 
de decisões judiciais, aqui tratada como ação tutelar,5 e analisa como o 
princípio tutelar que dá sentido à relação de “menoridade” transforma-se 
em atos, escolhas e decisões engendradas ao longo desse processo que se 
materializa na sentença fi nal. Interessa-me destacar os critérios e as práti-
cas que parecem orientar e dar sentido à variedade de soluções encontra-
das pelo conjunto dos especialistas – promotores, assistentes sociais – e 
não apenas pela fi gura emblemática dos juízes. O cerne de todo processo 
de guarda de “menores” é decidir a escolha mais viável – traduzida doutri-
nariamente no “melhor interesse” – e se essa escolha se faz necessariamen-
te como um processo de eleição tutelar. Partindo das responsabilidades 
que idealmente cabem ao Estado, a questão é saber como proceder a essa 
escolha sem romper o primado fundamental da criança como “sujeito de 
direitos especiais”. Desse modo, olhar para os dramas específi cos que se 

um direito público da soberania e uma mecânica polimorfa da disciplina” (FOUCAULT, 
2000, p. 45). Ou, de forma mais detalhada, que “temos, nas sociedades modernas, a partir 
do século XIX até os nossos dias, de um lado uma legislação, um discurso, uma organização 
do direito público articulados em torno do princípio da soberania do corpo social e da de-
legação, por cada qual, de sua soberania ao Estado; e depois temos, ao mesmo tempo, uma 
trama cerrada de coerções disciplinares que garante, de fato, a coesão desse mesmo corpo 
social” (FOUCAULT, 2000, p. 44).

5 Sigo a trilha aberta por Souza Lima ao construir o conceito de poder tutelar como “exercício 
de uma forma de ação de um Estado imaginado como nacional sobre as ações dos povos 
indígenas no Brasil (…). A este modo de relacionamento e governamentalização de poderes, 
concebido para coincidir com uma única nação, denomina-se aqui poder tutelar” (SOUZA 
LIMA, 1995, p. 39). Em que pese pontos de partida empíricos distintos, suas formulações 
permitem que tal conceito seja aplicado a diferentes objetos de gestão que têm em comum a 
percepção de sua incompletude e, consequentemente, da necessidade de mecanismos legais e 
administrativos que garantam sua incorporação controlada ao universo nacional.
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constroem nos processos é olhar também para essa tensão crucial: como 
a administração, por intermédio de seus especialistas, pode intervir de 
modo a delegar satisfatoriamente a responsabilidade sobre a “menorida-
de” desses indivíduos sem romper com o princípio de sua própria autori-
dade e responsabilidade?

A mecânica presente nessa ação, por sua vez, não pode prescindir de 
certa exibição do poder de fi scalização – uma das bases práticas da legi-
timidade na outorga da autoridade/responsabilidade – nem levá-la tão a 
fundo a ponto de inviabilizar a escolha de tutores. Assim, o grande pa-
radoxo que parece conduzir a ação dos especialistas nos casos de guarda 
pode ser traduzido como a necessidade de produzir a encenação da autori-
dade delegada de forma correta em termos técnicos e morais e, ao mesmo 
tempo, fugir ao máximo do que seria o horizonte legalmente aceitável, 
mas administrativamente indesejado: assumir integralmente a responsabi-
lidade por esses “menores”. Encontrar soluções pode signifi car, na práti-
ca, construir administrativamente não os gestores ideais, mas os gestores 
possíveis.6

Nesse sentido, a ação dos especialistas se faz como ação tutelar tam-
bém na medida em que a eleição desses gestores supõe o apagar, em certa 
medida, dos próprios “menores” durante o processo. Na medida em que 
a fi nalidade decisiva dos processos é encontrar tutores que respondam por 
eles, mesmo quando instados a falar, dar depoimentos etc., os menores 
ocupam o lugar de objeto tutelar e não de “sujeito”, como quer o texto 
ideal da lei. Correndo o risco de cair em uma aparente redundância, creio 
ser possível colocar a construção dos processos como uma experiência de 
“menorização” dos “menores”, de reafi rmação de sua condição de objetos 
a serem alocados sob o controle de outros, sejam indivíduos ou redes de 
indivíduos. Assim, produzir sua condição de tutelados, sacramentada na 
sentença fi nal, não é apenas resultado do reconhecimento de sua posição 
legal peculiar, mas objetivo da ação administrativa como um todo.

6 Foucault, discutindo a transformação nos modelos de culpabilização, afi rma que o modelo 
disciplinar implica, em contraposição com o modelo soberano, a elaboração de um “estranho 
complexo científi co-jurídico” (FOUCAULT, 1987, p. 23) que se faria presente na construção 
de seu produto mais acabado, a sentença. Assim, “a sentença que condena ou absolve não 
é simplesmente um julgamento de culpa, uma decisão legal que sanciona; ela implica uma 
apreciação de normalidade e uma prescrição técnica para uma normalização possível” (idem, 
p. 24). Os dados técnicos levantados, como os presentes nos “estudos sociais”, indicariam, 
desse modo, as possibilidades de construção de uma certa normalização, não apenas do com-
portamento dos indivíduos – no sentido de moldar esses comportamentos a determinadas 
exigências –, mas do próprio processo como aquele que é técnica e moralmente correto, capaz 
de encontrar soluções administrativas justifi cáveis. 
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Assumir, portanto, que certos guardiães são viáveis não signifi ca fazer 
incidir sobre eles um aparato fi scalizador minucioso, mas produzir certo 
compromisso complementar para controle e gestão daqueles que são os ob-
jetos diretos da tutela, os “menores”, algo que só é possível com a naturali-
zação da outorga de responsabilidade e autoridade como uma ação moral-
mente correta. Dizendo de outro modo, é preciso representar a fi scalização, 
bem como a autoridade nela embutida, para produzir o (des)compromisso 
com essa mesma fi scalização.

Nesse ponto, é importante chamar atenção para uma segunda dimen-
são do que defi no como ação tutelar: a dimensão pedagógica das experi-
ências judiciais. O processo como um todo assinala para a construção de 
limites a serem compreendidos e vividos por meio dos códigos e linguagens 
utilizados, das intenções e dos compromissos explicitados. No conjunto de 
suas partes variadas, organiza-se uma experiência de apreensão das formas 
corretas ou aceitáveis de tematizar a tutela como relação legítima, ou seja, 
como virtualidade do comportamento que deve ser exibido para que a ou-
torga da guarda se dê sem maiores contradições para todos os envolvidos, 
inclusive para os especialistas. O tempo gasto para transformar a demanda 
inicial em sentença é, desse modo, também o tempo da tessitura de certo 
aprendizado, nem tanto das condutas, mas da forma de representá-las.

Por outro lado, ao lidar sobretudo com viabilidades e não com ideais 
abstratos de cuidado e gerência da infância (embora esses estejam sempre 
presentes no horizonte da ação administrativa), as negociações de que os 
processos são feitos compreendem outra faceta pedagógica. Elas ensinam 
sobre o possível, sobre o tolerável e, por isso, sobre os limites do desejável. 
Se as crianças que são “sujeitos de direitos” na letra da lei estão balizadas 
pelo ideal, aquelas que comparecem ao juizado são, sobretudo, objetos do 
possível. A fl exibilidade presente no caso a caso, na avaliação de cada situa-
ção peculiar não apenas indica a grande distância entre “intenção e gesto”, 
entre o ideário legal e a prática das experiências judiciais, mas também 
ensina sobre a importância de conformar-se ao possível em um horizonte 
de imensas desigualdades sociais.

A busca por tutores aceitáveis não se constrói simplesmente na busca 
por indivíduos com determinadas qualidades, mas sim, como dito antes, na 
escolha de “casas”, de locais e redes de relações nos quais seja possível fi xar 
esses “menores” e, com isso, de certa forma, fi xar a própria “menoridade” 
como condição de autonomia parcial e como tempo de transição. As estra-
tégias empreendidas pelos especialistas envolvem, desse modo, não apenas 
certo escrutínio dos indivíduos, mas das “casas”, tanto no sentido físico 
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quanto no dos “bens de cuidado”7 a serem oferecidos e, como consequência 
disso, da sua capacidade de formação e gestão de outros indivíduos. Assim, 
as avaliações sobre a conduta moral dos candidatos à guarda ou adoção 
de uma criança são também avaliações morais sobre suas redes de relação.

Como tais avaliações se orientam, sobretudo, por certa pragmática ad-
ministrativa, representada pela necessidade de impedir que tais crianças 
permaneçam fora da tutela de alguém, bem como fora da tutela direta das 
instituições estatais, a moralidade nelas presente guarda algo de uma exem-
plaridade nunca totalmente cumprida. Ou seja, se é necessário enunciar os 
limites morais que não podem ser transgredidos – as infrações intoleráveis 
– e promover diferentes encenações de investigação moral acerca da con-
duta dos envolvidos, isso não quer dizer que tal enunciação deva ser com-
preendida como uma disciplinarização minuciosa e literal dessas condutas. 
O que a pragmática administrativa produz pode ser melhor compreendida 
como a busca por certos compromissos morais que traduzam e permitam 
a legitimidade do acordo tutelar – a passagem da guarda – mas que, ao 
mesmo tempo, saibam limitar a cobrança por esses mesmos compromissos. 
Enfi m, que se construa o tolerável, o possível, não como realização de direi-
tos idealizados ou de modelos ideológicos de família, mas como expediente 
administrativo capaz de evitar o pior.

A fi xação de “menores” em “casas” representa, desse modo, o objetivo 
último dos processos e, nesses termos, do próprio esforço administrativo 
em viabilizar os circuitos tutelares. Encontrar uma “casa” – aceitando cir-
culações e acordos previamente feitos, entregando crianças institucionali-
zadas, destituindo e instituindo guardiães – signifi ca produzir “locais” para 
essas crianças em um duplo sentido: locais físicos, dos quais, em princípio, 
não podem sair ou ser retiradas sem autorização legal, e locais sociais hie-
rarquizados, de autoridade e obediência. Estar sob guarda é também estar 
guardado, alocado e preso a um lugar e a um tutor. 

A busca de “casas”: o recurso à parentela

Para pensar sobre a centralidade desse objetivo, é preciso enunciar e dis-
cutir mais detalhadamente as alternativas que se apresentam – ou são cria-
das – para tanto, ou seja, de que opções dispõe a administração e seus 

7 A expressão é usada aqui para defi nir bens de especial valor simbólico e material por, de 
algum modo, materializarem o cuidado atual ou prospectivo com as crianças: berços, brin-
quedos, planos de saúde, escolas particulares, psicólogos etc. Para uma discussão detalhada 
sobre tais bens e seu uso nos processos, ver Vianna (2002a).
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especialistas para transformar um expediente legal de responsabilidade, a 
guarda ou a adoção, em um expediente de imobilização. Onde encontrar 
“casas” que, pelo menos em um momento inicial, pareçam ser alternativas 
viáveis para evitar duas possibilidades sombrias: a rua ou a institucionali-
zação? E, para além disso, como saber se tais “casas” efetivamente garan-
tem a fi xação desejada, de forma que a complementaridade tutelar entre 
o Estado soberano e as unidades domésticas gestoras não fracasse em seu 
objetivo administrativo?

Começo discutindo o recurso à parentela, entendido como o recurso 
mais naturalizável e no qual o papel decisório da administração é opera-
cionalmente mais “apagado”, na medida em que pode ser representado 
tanto pelos especialistas quanto pelos demandantes. É o mais próximo da 
função burocrática de reconhecer acordos ou arranjos sancionados/sancio-
náveis entre os envolvidos.8 O recurso à parentela assume frequentemente 
a aparência de formalização e promoção (no sentido de incremento em 
termos de autoridade legalmente reconhecida) dos expedientes de circu-
lação de crianças discutidos por Fonseca (1995). Destaco aqui o quanto a 
indagação pela disponibilidade da parentela em comprometer-se com os 
“cuidados” necessários à criação de uma criança articula níveis diferen-
ciados e complexos de autoridade, desenhando circuitos tutelares que vão 
além não só da relação entre responsáveis legais e menores, mas também 
entre a administração e esses responsáveis.

O questionamento à disponibilidade de parentes outros, além dos que 
ocuparão o posto legal de responsáveis, aparece em situações nas quais há 
dúvidas sobre a capacidade desses responsáveis de garantir concretamen-
te a gestão das crianças. Como exemplo dessas situações, cito o caso da 
investigação sobre as duas avós de Leonardo, um bebê deixado pela mãe 
com um casal na rodoviária.9

No caso de Leonardo, está presente esse esforço dos especialistas em 
mapear as redes de relação envolvendo os pais, onde há a combinação 
entre diferentes elementos de comparação entre pais e guardiães – todos 
negativos para os pais: a avaliação moral do seu comportamento, os bens 

8 Vale lembrar que esse recurso, quando movido por especialistas, encontra-se, em boa 
medida, de acordo também com expectativas dos envolvidos, no sentido das reciprocidades 
concernentes às relações de parentesco. Essas obedeceriam, como coloca Pitt-Rivers (1971), a 
prescrições mais rígidas do que outros tipos de relação, como as de amizade. A importância 
dos grupos parentais na organização de expedientes variados de cooperação é também assi-
nalada por Wolf (1966) e Bourdieu (1962, 1979), entre outros.

9 Avôs e avós têm relevância em vários processos, seja como guardiães, seja prestando de-
poimentos, como no caso acima. Sobre as relações entre avós, pais e netos, ver Barros (1987). 
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de cuidado a serem oferecidos, a fi xação de uns e outros, ou seja, a possi-
bilidade de localização tanto dos responsáveis possíveis quanto da criança 
a fi car sob a sua autoridade. Como se verá, pesa também sobre os pais de 
Leonardo, especialmente sobre a mãe, o que chamo “o ônus da mobilidade 
descontrolada” – estar “ora em um lugar, ora em outro”, poder “sumir sem 
deixar rastros”. Pais que parecem se deslocar sem que haja possibilidade de 
identifi car rapidamente seu paradeiro traem um compromisso fundamen-
tal da relação entre administração e unidades domésticas: o paradeiro fi xo, 
de saber onde estão, como condição para supor o conhecimento sobre o 
destino e, principalmente, a fi xação dos menores sob sua responsabilidade.

Para que isso fi que mais claro, creio ser importante retomar algumas 
falas registradas no processo. Como ele se organiza de trás para frente 
– com o processo pela adoção de Leonardo tendo início em dezembro 
de 1989 e a ele sendo agregado, como apenso, outro anterior, pela sua 
guarda, de 1985 – começo por uma imagem que tem lugar na entrevista 
seguinte ao pedido de adoção, a de que os pais “se encontram em paradei-
ro totalmente ignorado” pelos guardiães. Agregam a essa informação a de 
que teriam ido a Cabo Frio, cidade onde os pais do menino moravam, à 
sua procura, lá sendo informados por um ex-vizinho que “eles sumiram”. 
Segundo o mesmo depoimento indireto, ou seja, o do ex-vizinho recontado 
pelos guardiães, “a mãe de Leonardo já se encontrava grávida novamente 
e a fi lha tida após o nascimento de Leonardo tinha falecido”. Fica claro, 
portanto, que o deslocamento físico, o “sumiço” não é um critério de acu-
sação e avaliação isolado, mas se combina a representações mais amplas 
sobre o comportamento moral do casal, pela nova gravidez e pela incapa-
cidade em manter, da forma esperada, os próprios fi lhos, tendo em vista a 
morte de uma das crianças.

Esse quadro só se torna mais evidente na medida em que o processo 
como um todo carrega a marca de uma memória burocrática, uma vez que 
fi cam arquivadas e passíveis de recuperação outras informações sobre a 
trajetória administrativa dos envolvidos no processo, na condição de “ob-
jetos” de administração. As negociações e decisões que levaram à ofi ciali-
zação da guarda de Leonardo, base para o posterior pedido de adoção, ao 
serem resgatadas como memória burocrática, compõem um quadro mais 
detalhado da associação entre o deslocamento físico e a pouca confi abili-
dade moral/administrativa dos pais.

Leonardo foi passado aos guardiães pela mãe quando tinha um mês de 
idade, na rodoviária do Rio de Janeiro, ocasião em que Silviano, o futuro 
guardião, deu a Ana Paula, a mãe, o dinheiro da passagem para retornar 
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a Cabo Frio. A mãe declarou pouco tempo depois estar arrependida de ter 
“dado” o fi lho, desejando reverter a situação. Ela tinha, na ocasião, 19 
anos e Edmilson, o pai da criança, 21 anos. Em sua primeira entrevista 
com a assistente social, Ana Paula declarou que pretendia criar o fi lho com 
a ajuda da mãe, dizendo ainda que “sua mãe tem condições de criar seu 
fi lho e que nunca lhe faltou nada em sua companhia”. A mãe de Ana Paula, 
por sua vez, não compareceu ao juizado por estar em Cabo Frio, segundo 
a fi lha, cuidando dos outros fi lhos que estariam doentes.

Edmilson, entrevistado na mesma ocasião, foi designado no estudo so-
cial como “suposto pai do menor”. Havia, segundo ele, dúvidas quanto a 
ser realmente pai de Leonardo, “pois a mãe do menor, embora vivendo em 
sua companhia, gostava muito de frequentar bailes, e ele não tem certeza 
se ela teria tido um caso amoroso”. Quanto às possibilidades de Ana Paula 
criar Leonardo, segundo a assistente social, Edmilson teria dito que ela 
“embora goste do menor e o trate bem, não tem condições de fi car com ele, 
tendo em vista que sua própria mãe se recusa a fazê-lo”. Como prova do 
que dizia, Edmilson apresentou à assistente social uma carta que teria sido 
escrita por Ana Paula na qual dizia que sua mãe não a queria com o fi lho 
em sua casa. Por fi m, quanto à sua ocupação, Edmilson declarou “fazer 
biscates na venda de refrigerantes”.

Em outra ocasião, as duas avós foram entrevistadas, sendo a paterna 
registrada como “suposta avó”, mantendo-se a desconfi ança expressa por 
Edmilson sobre a paternidade. Selma, a avó paterna, com 50 anos na oca-
sião, declarou que, em sua opinião, Leonardo deveria fi car com o casal que 
postulava a guarda defi nitiva, uma vez que nem ela, nem a avó materna teria 
condições de criá-lo. Além disso, classifi cou Ana Paula como “uma pessoa 
sem responsabilidade”, que andava “em companhia de prostitutas”, razão 
pela qual teria sido proibida de frequentar a casa da própria mãe. Essa, por 
sua vez, é desqualifi cada pela fi lha como “uma pessoa sem moral, já tendo 
tido vários homens”, “dado” muitos fi lhos, inclusive Ana Paula, que não 
teria sido criada por ela, e que teria “fi lho até no estrangeiro”.10 Quanto ao 
comportamento de Ana Paula em relação a Leonardo, Selma declarou que, 
certa vez, teria encontrado o menino “rodeado de fezes” e que Ana Paula 
não teria paciência com ele, “tentando até estrangulá-lo certa vez”.

10 É importante notar que o papel da fofoca, no sentido da informação sobre o comporta-
mento alheio, tem sua importância modifi cada quando transformada em depoimento. Nesse 
caso, não apenas faz circular informações sobre o outro, mas as coloca em um contexto de 
avaliação formal do qual todos os envolvidos estão cientes. Para a importância da fofoca na 
demarcação e no controle de redes – que podem ser, também, redes de localidade –, ver Elias 
e Scotson (1994) e Epstein (1969).
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Por fi m, declarou que “em último caso (ou seja, caso Leonardo não 
fi casse com o casal que pleiteava sua guarda), para ele não vir a ser inter-
nado, se responsabilizaria, mesmo com sacrifício, pois seria obrigada a 
abandonar o emprego”. Já Jussara, a avó materna, com 34 anos na oca-
sião, declarou que gostaria de se responsabilizar pelo neto junto com a 
fi lha “para a mesma ter gosto pelo fi lho”. Quanto à carta que Ana Paula 
teria enviado a Edmilson, dizendo que a mãe não a aceitava com o fi lho 
em sua casa, declarou que isso não seria verdade e que Ana Paula só teria 
escrito isso para pressionar Edmilson a providenciar uma casa para que 
morassem juntos. Jussara ainda afi rmou na ocasião que, caso Leonardo 
fi casse com ela e a fi lha, a fi lha não iria mais a bailes.

Embora longa, a exposição é importante para esclarecer o cruzamento 
de diferentes critérios de avaliação e, em especial, o recurso à parentela 
como um dado importante no cálculo das viabilidades de gestão de uma 
criança. A precariedade das possibilidades da própria mãe – dada princi-
palmente pelo drama inicial do processo, a “doação” de Leonardo, que 
ela qualifi ca depois como “um ato de desespero” –, a situação econômica 
(Ana Paula e Edmilson declaram ter ocupações ocasionais, “biscates”) e, 
como dado secundário, a idade, 19 anos, estando próxima, ela também, 
do limite da menoridade, fazem com que seja necessário percorrer a rede 
de relações que poderia, de algum modo, garantir a criação de Leonardo, 
uma vez que, até certo ponto do processo, ela afi rmava seu desejo de reaver 
o fi lho (e, portanto, de não ceder espontaneamente sua autoridade legal 
nem como guarda, nem como adoção). 

A primeira opção, na qual o pai teria a primazia legal, revelou-se in-
viável economicamente e moralmente. Além de não ter emprego fi xo, e 
apesar de ter legalmente registrado Leonardo como seu fi lho, Edmilson 
desconfi ava da paternidade, jogando sobre o comportamento de Ana Pau-
la o ônus da desconfi ança. A opção seguinte seria a busca pelas avós. 
A avó materna afi rma concordar em “assumir a responsabilidade” pelo 
neto, mas reforça as suspeitas sobre Ana Paula, já que estaria fazendo isso 
como uma estratégia para motivá-la em relação ao fi lho. A avó paterna 
não apenas expressa sua desaprovação em relação ao comportamento de 
Ana Paula com Leonardo – indicando dois possíveis limites intoleráveis: o 
espectro do “abandono”, pelo pouco cuidado e negligência no cotidiano, 
e a “violência” –, mas também ataca moralmente Ana Paula como pessoa 
“sem responsabilidade”, estendendo as acusações à avó materna.

Vale a pena atentar para um dos elementos desse ataque: a prática de 
“dar” fi lhos (que teria atingido no passado a própria Ana Paula), chegando 
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ao limite de “ter fi lhos até no estrangeiro”. A fronteira moral, já expressa 
nas acusações ao comportamento sexual de Jussara, coincide, nesse ponto, 
com a fronteira territorial (e igualmente moral) da prática de “dar” fi lhos 
até não ter nenhuma possibilidade de contato com eles. Por fi m, o descaso 
com a prole evoca, ainda, o fantasma da hereditariedade dos comporta-
mentos, na medida em que Ana Paula, ela própria “dada” pela mãe, estaria 
em situação de “dar” seu fi lho. Nesse caso, porém, a atitude é aprovada 
pela avó paterna, em razão do quadro negativo que faz de Ana Paula e de 
suas próprias opções, já que cuidar do neto signifi cava para ela um “sacri-
fício” para evitar um destino pior: a institucionalização. Seria uma atitude 
de abnegação sua, em contraposição a atos egoístas ou negligentes de Ana 
Paula e Jussara.

O depoimento da avó paterna constrói ou reforça, portanto, suspeitas 
especialmente onerosas em uma situação de avaliação como a que está 
em jogo no processo de guarda. Para além da assimetria econômica entre 
guardiães e pais e da incapacidade dos pais em garantir o sustento do fi lho 
– especialmente da mãe, já que o pai deseja que a cessão da guarda se re-
alize –, há as acusações de cunho moral à mãe e à avó materna e, por fi m, 
a indicação de que qualquer decisão favorável à manutenção da criança 
com a família materna não gozaria de nenhuma confi abilidade. A possível 
“desterritorialização” da criança é dramatizada no limite extremo com a 
referência ao “estrangeiro”, mas também nas práticas mais constantes da 
“doação”, entendida como atitude tomada ao largo da intermediação e do 
controle do juizado e que permanece como possibilidade.11

O que parece ser decisivo nesse caso é a incapacidade de assegurar re-
lações que fi xem a criança, que acenem com a possibilidade de uma gestão 
relativamente previsível tanto no que diz respeito aos bens de cuidado a 
serem minimamente assegurados quanto à própria mobilidade, seja essa 
compreendida como mobilidade territorial ou de relações. Ao falhar não 
apenas no que seria o modelo ideologicamente mais desejado, o modelo do 
“casal”, mas na opção seguinte, das relações parentais como relações de 
localização e de “responsabilização” por meio das unidades domésticas, 
a insistência da mãe em apegar-se ao pátrio poder passa a ter cada vez 
menos possibilidade de sucesso. Por fi m, retomando a fala dos guardiães 

11 A relação entre territorialidade, no sentido da proximidade espacial, da contiguidade, e 
a maior ou menor força dos laços de uma rede familiar é destacada por Elizabeth Bott nos 
seguintes termos: “a conexidade da rede depende da estabilidade e da continuidade dos re-
lacionamentos. A rede de uma família tornar-se-á de malha mais frouxa se a família ou os 
outros membros da rede se distanciarem física ou socialmente, de modo que o contato seja 
diminuído e novos relacionamentos sejam estabelecidos” (BOTT, 1976, p. 116).
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no início do processo de adoção, o seu “sumiço” corrobora essa rede de 
suspeitas, cristalizando de vez a opção administrativa pelo casal guardião, 
então transformados em pais de Leonardo.

O recurso à parentela pode ser tomado, em termos de estratégias ad-
ministrativas, não apenas como reconhecimento e absorção de lógicas e 
expedientes presentes nas próprias famílias, redes e unidades domésticas, 
mas também como uma espécie de mecanismo de fi ança, pelo qual se 
comprometem de forma indireta atores que não necessariamente fi cam 
como responsáveis legais pelos menores. Casos em que isso fi ca especial-
mente perceptível são aqueles em que os pais se encontram também em 
condição de menoridade legal ou muito próximos a ela, sendo a idade 
um fator de subordinação e dependência. Tais casos podem ser pensados 
como situações de menoridades sobrepostas, nas quais a decisão sobre a 
gestão de uma criança tem também que contemplar uma espécie de escala 
de responsabilizações, autoridades e garantias de controle. A relação tute-
lar ganha, desse modo, matizes ainda mais diversifi cados do que os usu-
ais, ou seja, não se caracteriza apenas pela defi nição de responsáveis para 
um menor ou pela complementaridade de autoridades entre administração 
e unidades domésticas, mas também pela demarcação daqueles que devem 
responder pelos responsáveis e garantir, por meio de sua autoridade, a 
autoridade destes sobre a criança.

Outra possibilidade para pensar a relevância das fi anças ancoradas 
na parentela centra-se não nas investigações sobre pais, mas sobre guar-
diães ou adotantes. Mesmo em situações em que tais guardiães são ca-
pazes de comprovar sua autonomia material ou que espelham o modelo 
ideal do casal como centro de uma família nuclear, a menção à rede de 
parentes se faz presente, bem como a indagação sobre a aceitação destes 
ao projeto de guarda ou adoção empreendido pelos postulantes. Esse é 
o caso da adoção de João Pedro, bebê encontrado na porta de um hos-
pital, em que os guardiães e candidatos a pais adotivos fazem questão 
de afi rmar o quanto a família mais ampla gosta da criança, tendo ele se 
tornado, em pouco tempo, “o xodó” dos parentes. Nesse caso, como em 
vários outros, o “parentesco nominal” tem grande importância, sendo 
devidamente registrado nos estudos sociais o tratamento que a criança 
dá a avós e tios adotivos. Já em situações como a de Matheus, de quatro 
anos, cuja guarda foi pedida por uma mulher solteira, Marisa, a indaga-
ção sobre como os parentes receberam sua decisão ocupa papel adminis-
trativo claro, na medida em que avaliza as possibilidades de gestão fora 
do modelo idealizado do casal. Perguntada diretamente sobre como os 
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parentes viam sua decisão de assumir a guarda de uma criança, Marisa 
declarou “ter ouvido a opinião dos pais, irmãos e da tia-avó, os quais 
estão lhe dando total apoio”. Ao mesmo tempo, defi niu-se como estando 
“na idade ideal para iniciar a convivência com uma criança” (36 anos) e 
como tendo “vida própria”, uma vez que, além de emprego estável como 
funcionária do Banco do Brasil, morava sozinha em apartamento próprio. 
Sobre as possibilidades de tempo para fi car com Matheus, observou não 
ver maiores problemas quanto a isso, uma vez que seu turno de trabalho 
coincidiria com o período em que Matheus poderia fi car na escola. Seus 
pais, por sua vez, morariam perto com outra fi lha, de 26 anos. Instada a 
falar do quadro familiar, Marisa, segundo a assistente social, o descreveu 
“com muito carinho, citando especialmente a tia-avó como pessoa de sua 
alta estima, fazendo questão de ouvi-la a respeito de sua decisão”.

Fica evidente que, nesse caso, combinam-se dois planos não excluden-
tes de representações sobre as possibilidades de organização familiar: o da 
relativa autossufi ciência e independência econômica de Marisa, mesclada 
a certa imagem de maturidade emocional (a “idade ideal” mencionada por 
ela), com o da ligação com a rede familiar como condição para assumir 
plenamente o projeto de criar uma criança. A rede familiar não aparece, 
nesse caso, como quesito de sobrevivência material ou mesmo de gerência 
dos cuidados cotidianos – Marisa transfere para a escola parte dessa tare-
fa –, mas sim de algo mais próximo às representações de estabilidade emo-
cional e de composição de uma parentela também para Matheus. Agre-
gue-se a isso a menção à tia-avó em termos de respeito – por fazer questão 
de ouvir sua opinião – e afeto, indicando um tipo de reconhecimento, 
em certa medida, exemplar que poderia vir a ser transmitido também à 
criança que pretendia tomar sob a sua guarda. Mesmo em contextos di-
ferentes, portanto, a avaliação da densidade da rede familiar fi gura como 
critério administrativo na medida em que permite projetar representações 
acerca da gestão futura da criança em questão, ultrapassando a dimensão 
diádica entre ela e seu(s) guardião(ães).

As narrativas sobre as relações familiares de adotantes ou postulantes 
à guarda têm ainda outra característica ocasionalmente mencionada: a 
referência ao que chamo de tradições familiares de adoção (sejam tais 
adoções formais ou informais). No processo de adoção de João Pedro, 
mencionado acima, esse dado aparece no momento em que a guardiã e 
futura mãe adotiva conta à assistente social que a pessoa escolhida para 
madrinha era sua “irmã de criação” de 16 anos, “muito amada por todos 
da família” e que teria fi cado “extremamente feliz e orgulhosa” com a 
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escolha. Essa informação indica, para além da confl uência entre a ado-
ção “moderna”, plena e formal, e a circulação de crianças, nem sempre 
formalizada, a presença de certa tradição tomada pelos atores como tes-
temunho de sua confi abilidade administrativa. Assim, é possível pensar 
como certos critérios de homenagem intrafamiliares reforçam o compro-
misso com a paternidade adotiva, o que destaca, de certo modo, o lugar 
simbólico específi co dessas crianças incorporadas: o “ser muito amada” 
não desfaz a classifi cação “de criação” e o compadrio, nesse caso, reforça 
a posição singular das duas crianças na família.

Menções semelhantes aparecem na fala de atores em posições díspares, 
como o pai de Samanta, uma menina cedida a outra família em condições 
de grande precariedade material dos pais ou dona Albertina, guardiã de 
Ana e Elisa. No primeiro caso, o pai, de certo modo, minimiza a necessida-
de da fi lha ser criada por outras pessoas, dando sua própria trajetória como 
exemplo, já que ele também teria crescido em outra família; dona Albertina, 
ao apresentar suas razões para pleitear a guarda de uma criança, argumen-
ta que “em sua família, várias pessoas já haviam adotado”. A invocação de 
tais tradições deve ser compreendida como caminho para estabelecer cone-
xões entre propósitos administrativos em sentido estrito – como estratégias 
de convencimento dos especialistas e de adequação dos pleiteantes a certas 
expectativas, portanto – e referências identitárias pessoais.

Proponho, então, pensar como práticas representadas como parte de tra-
dições familiares e tomadas como pessoais, capazes mesmo de singularizar 
famílias e indivíduos como mais aptos para ocupar determinada posição, 
conectam-se a tradições mais amplas.12 Indagar sobre a efi cácia dessa in-

12 Refi ro-me principalmente às ideias desenvolvidas por Barth em Balinese Worlds e nas suas 
análises sobre a cultura em sociedades complexas (respectivamente, 1993 e 2000). As críticas 
desse autor às noções essencialistas de cultura o obrigaram a formular perguntas sobre 
como se pode refl etir e descrever etnografi camente as conexões entre pessoas, comunidades 
e tradições, de modo que sejam encontrados pontos de ligação – e, consequentemente, de 
explicação –, mas não totalidades reifi cadas e reifi cadoras. O que chamo aqui de tradições 
familiares não alcança, porém, a mesma densidade e formalização de algumas das tradições 
recortadas pelo autor para o caso balinês, mas me fi o em sua indicação sobre as grandes 
diferenças em termos de coerência e estrutura de tradições coexistentes para fazer essa 
apropriação um tanto livre (BARTH, 1993, p. 340). Por outro lado, essa abordagem pode 
ser aproximada, em alguns pontos, das discussões de Norbert Elias (1980, 1994) sobre as 
interdependências como alternativas ao antagonismo entre indivíduo e sociedade. Em vez de 
chegar a “padrões” abstratos ou a determinações autoexplicativas, esses autores apontam 
para possibilidades de conexão entre as escolhas individuais e o que se poderia chamar 
de “sociedade” ou “cultura” que só podem ser efetivamente compreendidas diante de 
problemáticas concretas. Ou seja, que precisam ser descritas para que ganhem materialidade 
e para que sejam recuperados elementos de sua dinâmica.
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vocação implica, desse modo, indagar sobre como as autorrepresentações 
levadas aos especialistas podem ser convertidas em argumentos, no sentido 
de falas com objetivo de convencimento e capacidade de infl uência sobre 
processos decisórios não inteiramente sob controle dos atores. Remetendo-
-me à proposta de Fredrik Barth, falar em tradições familiares e sua conec-
tividade com formas – ou tradições – de gestão não implica falar em normas 
de ação, no sentido de comportamentos rigidamente preestabelecidos, mas 
dar referências que sumarizam experiências de vida e fornecem aos atores 
critérios para lidar com um mundo complexo e imprevisível.13 E, na direção 
inversa, implica também pensar na adequação entre as experiências apresen-
tadas pelos demandantes e a obrigação, pelo lado dos especialistas, de gerar 
soluções administrativas coerentes com sua própria tradição de gestão.

Se a questão primordial para tais especialistas é encontrar casas que as-
segurem o cuidado e a fi xação de menores, a menção a tradições familiares 
tanto de circulação quanto de incorporação de crianças opera como fi ança 
simbólica da confi abilidade nesses postulantes. Nesse sentido, a dinâmica 
do processo, mais uma vez, deve ser entendida como congregando diferen-
tes escalas e níveis de ordenação: se há a necessidade de atentar para os 
bens de cuidado a serem oferecidos, capazes de favorecer ou desfavorecer 
diferentes demandantes em situação de concorrência por uma criança, bem 
como de se adequar a saberes eruditos variados, desde aqueles diretamente 
relacionados ao exercício jurídico, como as doutrinas, até as leituras e com-
preensões psicologizantes de cada caso, há também as práticas de gestão 
consolidadas pelo tempo e pela experiência cotidiana. Aceitar o recurso 
da circulação e promovê-lo a situação legalmente sancionada, por exem-
plo, implica fazer confl uírem esses vários níveis ou escalas: adequar-se ao 
princípio doutrinário do “melhor interesse”, então em fase de implantação, 
argumentar no sentido das necessidades e direitos materiais e psicológicos 
das crianças e, por fi m, validar expedientes tomados como coerentes pelos 
atores que acorrem ao juizado, mas também pelos especialistas diante de 
seu problema central, decidir sobre a gestão possível de menoridades.

13 Criticando a fi xidez que, de forma bastante corriqueira, tem sido atribuída às “normas”, 
como capazes de guiar os indivíduos em suas escolhas, Barth propõe que se busque outras 
formas de conceitualizar conhecimentos e experiências acumuladas: “Em outras palavras, 
não devemos conceptualizá-las como normas prescritivas. Na verdade, poucas dessas normas 
são realmente cumpridas, gerando ações e determinando signifi cados. Como alternativa, 
sugiro que elas reúnem experiências de vida recorrentes: elas proveem advertências, quebra-
cabeças e máximas para pessoas que estão tentando lidar com um complexo, imprevisível 
e imperfeito mundo; e demandam antecipação, cuidado e estratégias adequadas” (BARTH, 
1993, p. 344, tradução do editor).
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A busca de “casas”: as relações patronais e a oferta institucional

Dois outros tipos de situação devem ser discutidos para evidenciar o ca-
ráter tutelar dessas formas e práticas de gestão, bem como para indicar, 
ainda que de forma incompleta, nos limites desse espaço, a sua profundi-
dade histórica: as situações envolvendo relações patronais e as que tratam 
da retirada de crianças de instituições.

No caso das relações patronais, um primeiro ponto a ser considerado 
diz respeito à fl uidez de fronteiras entre trabalho e unidade doméstica, 
seja em situações que envolvem o emprego de pessoas para tarefas do-
mésticas em um quadro de clara assimetria social, seja em situações que 
envolvem menores como trabalhadores. Em todas essas possibilidades, 
está presente a percepção de que o trabalho não estabelece (e não é es-
tabelecido por) relações impessoais, mas que, ao contrário, engendra e 
emerge de confi gurações mais complexas de obrigações mútuas, por mais 
desiguais que essas se apresentem. Dois pontos parecem ser de especial 
importância para a compreensão dessa fl uidez de fronteiras diante do 
que está sendo discutido por meio dos processos de guarda e adoção: 
a relação entre diversas ordens de obrigação, notadamente entre o pa-
gamento por trabalho e o favor, o dom aparentemente gratuito que faz 
nascer a gratidão (ou sua expectativa), e a sobreposição entre trabalho e 
moradia.14

A heterogeneidade de relações compreendidas como sendo simultanea-
mente de trabalho e de moradia tem sido abordada por diferentes autores 
preocupados tanto em demonstrar e discutir os mecanismos pelos quais 
se retém mão de obra, no sentido de garantir sua fi xação e permanência 
diante de possibilidades de mobilidade indesejada, quanto em questionar 
modelos simplistas de contraposição entre grupos ou classes sociais. Nes-
se quadro, práticas e representações defi nidoras das múltiplas obrigações 
entre os participantes de relações de trabalho e moradia ocupam um lugar 
importante, na medida em que permitem que se discutam formas de co-
erção e colaboração mais sutis e não menos duráveis.15 A possibilidade da 
“casa” – ter uma casa, receber uma casa – aparece como elemento chave 
para a construção de relações de dependência e reciprocidade, em boa 

14 A questão da gratidão foi explorada mais longamente em Vianna (2002a e 2005).

15 As diferentes categorias utilizadas para qualifi car as relações de trabalho e habitação nos 
engenhos, tais como morada, casa, sítio, morador, morador do sítio, morador do corgo etc. 
são descritas e analisadas por Moacir Palmeira (1977), demonstrando que tais categorias 
expressam relações diferenciadas de trabalho e subordinação, bem como pressupõem regras 
igualmente diferenciadas de comportamento para todos os envolvidos.
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medida ordenando a lógica mais geral de pagamento por trabalhos reali-
zados, bem como estabelecendo dívidas morais que jamais são quitadas.16

A divisão de tarefas entre os membros de uma casa pode se compor, 
desse modo, a partir de diferentes possibilidades de colaboração e desi-
gualdade. O primeiro e mais marcante nível dessa desigualdade diz respei-
to às relações patronais em si, ou seja, relações que supõem uma dimensão 
de compra efetiva de tempo e força de trabalho. Esse ponto, discutido de 
forma especialmente rica por autores preocupados em compreender dife-
rentes formas de “cativeiro” no universo rural brasileiro, pode ser tam-
bém pensado, com as devidas singularidades, para o trabalho doméstico 
urbano. As relações envolvendo a formação e a manutenção de criadagem 
doméstica congregam, em geral, ações compreendidas como dever de tra-
balho e dever moral, tarefas e favores, e, especialmente no caso brasileiro, 
não podem ser desligadas de uma trajetória histórica mais profunda de 
relações de escravidão.17 Nessa perspectiva, o papel das crianças – as tra-
dicionais “crias”, como defi nia Perdigão Malheiro (1976) – é de especial 
importância, na medida em que permite que se mesclem variadas formas 
de controle, autoridade e favor. Colocando isso em termos de perguntas 
concretas, creio ser o caso de se questionar: qual o preço dos “abrigos” 
dados a mães e fi lhos em relações que congregam a moradia e o trabalho? 
Ou como se estabelecem as dívidas e as pagas ao que é feito às mães por 
meio de seus fi lhos? E, por fi m, como se demarcam as fronteiras entre o 
que é trabalho e o que é “cuidado” ou formação em situações nas quais as 
“crias” são também a força de trabalho?

16 Palmeira discute a relação de moradia como englobando restrições à comercialização dos 
produtos obtidos pelo morador por meio de seu trabalho, seja pela prioridade de compra 
dada ao senhor, seja por mecanismos de endividamento. Os produtos cairiam, desse modo, 
no “ciclo da retribuição permanente do morador ao proprietário por uma dívida eterna e 
eternamente renovada por essa mesma retribuição” (PALMEIRA, 1977, p. 308). A aceitação 
de regras desiguais não signifi ca, porém, que as ações do proprietário e de seus delegados 
mais próximos não possam ser percebidas como excessivas ou invasivas em relação à esfera 
privada do trabalhador. É nesses casos que a imagem do “cativeiro” aparece, como a condição 
a ser evitada (PALMEIRA, 1977, p. 310). 

17 O tema do cativeiro rural, mencionado na nota anterior em relação a Palmeira (1977), está 
presente em outros trabalhos como Martins (1979), Sigaud (1979) e Garcia Jr. (1990). Otávio 
Velho destaca o quanto a expressão “cativeiro”, tanto como seu par, a “libertação” (como em 
“terra cativa” e “terra liberta”), são “extremamente plásticas, servindo para caracterizar as 
situações as mais diversas, desde os contextos sociopolíticos mais amplos, até circunstâncias 
do cotidiano” (VELHO, 1995, p. 14). Uma discussão sobre como práticas oriundas do universo 
de relações de trabalho rurais são transportadas para o contexto das relações fabris pode ser 
encontrada em Lopes (1988, p. 39-50). Para o processo de constituição do trabalho doméstico, 
ainda sob a égide da escravidão ou na sua transição para o mundo do trabalho formalmente 
livre, ver as discussões desenvolvidas por Mattoso (1988a e 1988b) e Graham (1992).



Tutela 385

Não posso, aqui, nem remotamente esgotar tais questões, mas por 
meio de alguns processos, gostaria de chamar atenção para elementos que 
podem ajudar a respondê-las ou desdobrá-las. O caso de Alice, 13 anos, 
pode ser útil. O pedido de guarda, com o qual o processo se inicia, foi 
apresentado pela sra. Zilá, advogada e patroa de Madalena, mãe de Ali-
ce. Nesse pedido, a requerente esclarece que Madalena trabalha em sua 
residência há 15 anos, “desde os tempos de solteira, gozando também de 
uma relação familiar harmoniosa, recebendo cuidados e ajuda, além de 
salário”.

A imprecisão da fronteira entre relação de trabalho e composição de 
uma família é não apenas um dado da confi guração envolvendo Alice, sua 
mãe e a patroa de sua mãe, mas um argumento mobilizado pela última 
em favor do pedido de guarda. A variedade dos bens de cuidado ofere-
cidos, um dos quais o plano de saúde privado, justifi ca o próprio pedido 
de guarda e também fornece indicativos dessa imprecisão. Por fi m, há a 
menção à duplicidade de “casas” nas quais essa confi guração se dividiria 
e comporia: a casa da patroa e a casa do pai de Alice, descrita como tendo 
sido dada pela patroa.

Entre as duas casas, Madalena e Alice se dividiriam, sendo que Mada-
lena procura demarcar uma diferenciação mais nítida tanto ao caracteri-
zar sua divisão de tempo – iria para casa (a “sua” casa) nos fi ns de semana 
e fi caria na casa da patroa, como condição intrínseca à própria natureza 
do emprego, durante a semana – quanto ao insistir na compreensão de 
sua família como formada por ela, o marido e a fi lha. Alice, segundo os 
relatos, iria menos para a casa do pai, dividindo-se, como verdadeiro elo e 
fonte de disputa entre as confi gurações, as duas casas. A territorialização 
de Alice não é, desse modo, dado de menor relevância para a compreen-
são das tensões controladas que estão presentes no processo, uma vez que 
traduz pertencimentos mais amplos: quem é a “família”, a quem cabe a 
autoridade.

Elementos semelhantes podem ser percebidos no caso de Guilherme, 
que, aos 10 anos de idade, teve a guarda requerida pela ex-patroa da mãe. 
O pedido é apresentado como “regularização de uma situação de fato”, 
uma vez que Guilherme estaria com a requerente desde o nascimento. A 
história da relação entre a mãe e a requerente é narrada pela assistente 
social a partir do relato de Rita, a mãe:

(...) que conhece a requerente há 14 anos, pois vinda da Bahia passou a 
trabalhar em sua residência, quando Guilherme ainda não era nascido. 
Na época já possuía duas fi lhas, com idades entre 17 e 18 anos, respec-
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tivamente, que moram atualmente com sua mãe na Bahia. No Rio de 
Janeiro, uniu-se a um companheiro, dando à luz Guilherme. (...) Quando 
Guilherme tinha três anos, o pai faleceu. Por falta de condições mate-
riais, dona Rita sempre contou com a ajuda de sua patroa, que assumiu 
todas as despesas concernentes ao menor, sempre vestindo-o, calçando-o, 
orientando-o e propiciando-lhe estudos.

Apesar dessa assistência efetiva, dona Rita relatou-nos que Guilherme às 
vezes a acompanhava para casa nos fi nais de semana, porém com o seu 
crescimento e pelo fato de estar mais tempo em contato com a requeren-
te, foi crescendo entre eles uma forte relação afetiva, até porque na casa 
da requerente Guilherme podia desfrutar de melhores condições de vida. 
Com o falecimento do pai do menor, dona Rita veio a se unir posterior-
mente a um outro companheiro, dando novamente à luz uma menina, que 
hoje conta com três anos de idade. Nesta época, dona Rita já não estava 
mais trabalhando na casa da requerente, embora Guilherme lá perma-
necesse (...). Apesar de Guilherme esporadicamente passar os fi nais de 
semana com sua genitora, dona Rita percebeu que a relação de afi nidade 
entre sua patroa e o menor já estava bastante solidifi cada, a ponto da 
requerente ter fi cado até doente quando o menor se ausentou de sua casa 
durante alguns dias.

Percebendo que não possuía condições de assumi-lo de forma integral e 
defi nitiva, dada a precariedade de suas condições de vida, embora res-
salve gostar muito do menino, contou-nos que não se opôs ao pedido de 
dona Hilda de ser ofi cialmente sua guardiã, pois sabe que a medida irá 
benefi ciá-lo em muito, já que sua ex-patroa possui condições de continuar 
dando-lhe o melhor (...), sendo contrária entretanto a uma possível ado-
ção, pois não deseja perder o vínculo com o fi lho.

Dona Rita teceu muitos elogios à requerente e contou-nos que não pre-
tende reivindicar posteriormente a posse e guarda de seu fi lho, ainda que 
suas condições de vida sejam alteradas para melhor, pois tem consciência 
de que esta atitude não seria bem-aceita pelos dois, temendo inclusive que 
ambos até adoeçam por causa disto.
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Dona Rita afi rmou-nos também manter excelente relacionamento não só 
com sua ex-patroa, como também com o fi lho, que a trata com carinho e 
que apesar de tudo sempre a reconheceu como mãe.

Diversos elementos da relação entre os três podem ser destacados no 
relato. Talvez a longevidade das relações patronais, para além da dura-
ção do contrato de trabalho em si, mereça ser o primeiro deles. Os bens 
de cuidado despendidos pela patroa (ou ex-patroa) são parte central dos 
cálculos morais e afetivos da relação, apresentados ora como sinal da assi-
metria de benefícios a serem propiciados por cada uma, ora como durabi-
lidade da relação (“sempre vestindo-o, calçando-o” etc.) e, por fi m, como 
material constituinte das próprias afetividades (“foi crescendo entre eles 
uma forte relação afetiva, até porque na casa da requerente Guilherme 
podia desfrutar de melhores condições de vida”). A relação de trabalho 
ultrapassa os limites da paga por tempo e tarefas por meio dos desvelos 
da patroa para com a criança e, com isso, ultrapassa também os limites do 
fi m do contrato de trabalho. Ao continuar a morar com a agora ex-patroa 
de sua mãe, Guilherme perpetua laços e, com isso, dívidas que não podem 
ser pagas senão com o principal bem em jogo: a própria criança. A possi-
bilidade de ingratidão, sempre presente nas relações de dádiva, é alegori-
camente repudiada por Rita com a imagem da doença que acometeria os 
dois caso reivindicasse de volta a guarda (e, signifi cativamente, a “posse”) 
de Guilherme. Nesse sentido, a doença evocada é ao mesmo tempo física, 
afetiva e moral, sinal da corrosão dos laços e, com eles, dos indivíduos.18

Um segundo ponto diz respeito às fronteiras entre a maternidade e o 
cuidado. O “reconhecimento” de Rita como mãe é sublinhado em dois 
momentos: quando repudia a adoção e quando declara que Guilherme 
“apesar de tudo sempre a reconheceu como mãe”. De modo semelhante ao 
que aparece no processo de Alice, há a preocupação em demarcar limites, 
ou seja, em caracterizar até que ponto a aparente gratuidade do dom não 
distorce as relações, roubando bens inestimáveis. No caso de Madalena, 
mãe de Alice, a preservação do lugar de mãe se dá pela separação de atri-
buições masculinas e femininas: a patroa é a provedora, mas não a que 

18 Duarte, ao discutir a gama de categorias em torno do “nervoso”, destaca o quanto as 
“perturbações” supõem uma semântica físico-moral: “a extensão semântica do grupo nervos/
nervoso pode ser formalmente reduzida nesta aproximação a um quadro de referências 
‘físicas’, cuja complexidade servirá justamente à amarração de múltiplas qualifi cações morais” 
(DUARTE, 1988, p. 29). Esse parece também ser o caso da “doença” temida por Rita caso 
viesse a afastar o fi lho da guardiã, ou seja, uma possível debilidade física estreitamente ligada 
à debilidade moral provocada pela ruptura dos compromissos.
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“cuida”, não quem gere, cotidianamente, a criação de Alice. No caso de 
Guilherme, em seu depoimento a patroa afi rma que “as decisões sobre o 
destino do menor sempre ocorreram de comum acordo com a mãe”, limi-
tando sua própria autoridade e garantindo à mãe o espaço decisório vital 
para a constituição da maternidade.

Um elemento que aparece no depoimento posterior de Guilherme aju-
da a entender a complexidade dessas relações. Dizendo desejar continuar 
morando com Hilda, Guilherme refere-se a ela como “madrinha”. O com-
padrio (que, no caso de Leonardo, aparece como oferta que seus guardiães 
fazem à mãe, caso viessem a perder a guarda do menino) surge no caso de 
Guilherme como expressão dessa relação de dívidas morais em um quadro 
de assimetria de poder. Nesse sentido, ao mesmo tempo que reforça o pa-
rentesco, não deixa de ser expressão da disponibilidade que se espera dos 
que estão na posição de devedores.19 Se receber Guilherme como afi lhado 
é parte das dádivas da patroa, oferecê-lo a ela é parte da retribuição que 
Rita lhe deve.

Por fi m, atentando para a questão das “casas”, é importante notar que, 
como visto no caso de Alice, a relação simultaneamente patronal e de com-
padrio se traduz por uma continuidade assimétrica também das relações 
de moradia. O ir para sua própria casa nos fi ns de semana representa uma 
ruptura não apenas espacial, mas entre a não-autonomia e a autonomia 
possível, passível, em muito, de ser aproximada das relações estabelecidas 
no universo rural. A liberdade para trabalhar o seu roçado, onde o “mo-
rador” decide o que plantar e controla o destino dos produtos (ou de parte 
deles), bem como a liberdade de ir para “sua casa” se realiza como parte de 
outra relação, a do trabalho no “engenho”, nas terras do “dono”. Nesses 
termos, a correlação entre trabalho e moradia tem também o sentido da 
disponibilidade ilimitada de tempo, da prontidão para servir enquanto se 

19 A importância das relações de compadrio na construção de compromissos tem sido ana-
lisada por diferentes autores. Mintz e Wolf destacam a importância dos ritos que celebram o 
compadrio (especifi camente o batismo católico) para o estabelecimento – ou redefi nição – de 
relações entre três indivíduos ou grupos de indivíduos: a criança, os seus pais e os “parentes 
cerimoniais”, indicando o quanto tal celebração é importante para construir o que chamam 
de “parentesco ritual” (MINTZ; WOLF, 1968, p. 327-330). Já Lygia Sigaud (1996) e Maria 
Sylvia de C. Franco destacam, para diferentes períodos, a importância do compadrio em rela-
ções assimétricas no mundo rural brasileiro. Ao discutir a importância do compadrio nas re-
lações de dominação pessoal envolvendo sitiantes no século XIX, Franco destaca, ao mesmo 
tempo, que “o compadrio é uma instituição que permite essa aparente quebra das barreiras 
sociais entre as pessoas por ela ligadas” e sublinha as desigualdades que envolvem “padri-
nhos” e “afi lhados” e o quanto essas obrigações só podem ser compreendidas como parte do 
estabelecimento e da manutenção de relações de dependência (FRANCO, 1983, p. 78-79).
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está na casa.20 Por outro lado, as crianças que fi cam na casa das patroas/
madrinhas e “visitam” a casa da mãe ou dos pais fazem também parte 
desse circuito de territorialidades e autoridades compostas. Lembrando 
Weber, fazem parte de domínios, portanto, em seu duplo sentido.

Uma outra dimensão, nem sempre explicitada nos processos, envolve 
o trabalho dos menores. Falar desse assunto por meio dos processos de 
guarda e adoção no juizado é falar do que poderia ser caracterizado como 
a ponta de um iceberg muito maior e invisível. Trata-se de uma situação 
peculiar e bem específi ca que envolve o desejo de formalizar, em registro 
judicial, relações que não são tomadas como de trabalho (mesmo que o se-
jam) ou de acionar os mecanismos de formalização como expediente para 
obter, de modo singular, acesso à força de trabalho disponível. Quanto ao 
primeiro ponto, cabe-me apenas indicar que, por mais que tenham sido 
feitos esforços para discutir, conhecer e combater o uso de mão de obra 
infantil tanto no plano acadêmico quanto no político – em sentido estrito 
–, a esfera do trabalho doméstico continua a ser de uma invisibilidade 
desconcertante. Em boa medida, tal invisibilidade vem não apenas das di-
fi culdades em quantifi car o número de crianças e adolescentes – meninas, 
sobretudo – empregados em serviços domésticos, mas também da difi cul-
dade em distinguir entre o que é trabalho, o que é “ajuda” (às próprias 
mães como empregadas domésticas, por exemplo) e o que é “cuidado” 
(trabalho em troca de educação, comida, roupa). Dentro das próprias uni-
dades domésticas, das “casas”, a separação entre trabalho e formação não 
costuma ser clara e certas tarefas podem ser entendidas como preparação 
para a vida adulta ou como expediente solidário de sobrevivência.21

20 A questão da disponibilidade de tempo – a prontidão para servir – é apontada por 
Garcia Jr. como parte das relações de dependência entre moradores e patrões. Partindo das 
formulações de Weber sobre as relações de dependência personalizada, o autor destaca que 
tal disponibilidade está relacionada também à capacidade que tais relações têm de converter 
em “interesse comum” (nos casos aqui estudados, “o melhor” para uma criança) os interesses 
de dominantes e dominados (GARCIA JR., 1990, p. 41). Já Palmeira chama atenção para a 
distribuição de serviços entre os diferentes tipos de “moradores” e para a importância de 
“saber fazer todo o serviço” (o que não deixa de ser parte da disponibilidade integrante da 
relação) como “condição do prêmio por excelência” reservado “aos bons moradores: o acesso 
à hierarquia” (PALMEIRA, 1977, p. 311).

21 A percepção do trabalho doméstico, especialmente do trabalho infantil, como “ajuda” 
é abordada por Heredia, que também destaca a importância das relações de gênero na 
contraposição entre as categorias do trabalho e da ajuda e sua relação com a distribuição 
de autoridade no interior das unidades domésticas. Diz a autora: “[em certos casos] (...) 
no se consideraba que las mujeres estuvieran asumiendo tareas propiamente masculinas, 
sino que, por el contrario, esas mismas tareas que en otras circunstancias serían pensadas 
como trabajo, pasaban a ser consideradas como ayuda. Se señalaba así que las mujeres 
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Por fi m, creio que, por mais paradoxal que possa parecer, é o silêncio 
sobre o trabalho infantil e sua natureza o que mais se destaca nas narrati-
vas processuais. Sua ausência como fala ou como indicativo de avaliação 
– salvo, em raras situações, contraposta à realidade social de muitos dos 
envolvidos, vista por meio de indicativos de moradia e condições econô-
micas – é o elemento mais signifi cativo dessa imprecisão de limites. Do 
mesmo modo como acontece com outros elementos tornados simbolica-
mente antagônicos às representações de infância e cada vez mais repudia-
dos legalmente, sobretudo depois da promulgação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, fazê-los aparecer pode signifi car inviabilizar formas de 
gestão e mesmo de sobrevivência material dos membros de uma unidade 
doméstica.

Creio que, nesse quadro geral de silêncios e invisibilidades, pode ser 
interessante destacar o caso de Anita, em que não apenas há explicitação 
da questão do desempenho de trabalho doméstico, mas onde essa é a fi -
nalidade da própria guarda. Anita esteve internada em instituição estatal 
praticamente desde recém-nascida, sem ter recebido qualquer visita de co-
nhecidos ou familiares até os oito anos de idade. Nesse período, teve uma 
madrinha que a levou para passar alguns fi ns de semana em sua casa, mas 
que depois de certo tempo, desapareceu. Em 1988, quando tinha 14 anos, 
segundo relato da assistente social da Feem, uma das funcionárias da ins-
tituição, também assistente social, “fez amizade” com ela, levando-a para 
passar o Natal em sua casa. Desde então, decidiu “fi car com ela sob sua 
responsabilidade”, sendo a sua iniciativa colocada nos seguintes termos 
pela assistente social encarregada: “a sra. Elizete solicitou à Feem uma 
menor, adolescente, para ajudar nas tarefas caseiras (...), comprometendo-
-se a zelar pela mesma enquanto estiver em sua companhia”. A menina, 
em verdade, passou a residir com Hermínia, a fi lha da funcionária, “auxi-
liando nos cuidados” com a neta pequena.

Em 1990, ao decidirem pedir a guarda da menina, Elizete e o marido 
declararam que “têm contatos quase diários com a menor Anita, não só em 

aunque realizando las tareas estaban subordinadas a las decisiones y en suma a la autoridad 
paterna” (HEREDIA, 1979, p. 450-451). Já Comerford, analisando famílias rurais no sul 
de Minas Gerais, aborda a resistência de pais diante da proibição legal estabelecida para 
o trabalho infantil. Segundo o autor, a resistência se colocaria, sobretudo, em termos da 
ligação entre trabalho e formação, bem como entre trabalho e “respeito” ou obediência. Para 
essas famílias, o ECA “estaria contribuindo para a criação de uma geração incapacitada 
para lidar com as categorias básicas da economia moral da família, para saber exercer uma 
‘poética do respeito’, ao enfraquecer as modalidades de inculcação da autoridade dos pais 
(pelas ordens e pelo exemplo) em uma face vista como crucial na socialização das crianças” 
(COMERFORD, 2001, p. 151). 
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razão da proximidade das residências, como também pelo grau de interesse 
e afeto que lhe dispensam”. Anita, por sua vez, ao falar da relação com 
Hermínia, com quem morava, diz que “auxilia nas tarefas domésticas e 
cuida da criança enquanto dona Hermínia está no trabalho. Por tal tarefa 
recebe pequeno salário, não fi xo, mais vestuário e material escolar”. Diz, 
ainda, que “é tratada como se fosse da família”. Como complemento, a as-
sistente social declara no seu relatório: “frequenta escola, passeia, tem suas 
amizades próprias e atividades de lazer compatíveis com sua faixa etária”.

Fica clara, antes de mais nada, a tênue linha que separa o trabalho do 
pertencimento subordinado a uma unidade doméstica. O “como se fosse 
da família” – bordão usual em uma sociedade acostumada às “crias da 
casa” – aparece na fala da própria Anita, que, a partir do que fi ca regis-
trado de sua trajetória burocrática, tem nessa relação de trabalho e mo-
radia sua primeira experiência de “família”. O uso do bordão traduz não 
apenas uma experiência, mas, sobretudo, um valor almejado e percebido 
como positivo, mesmo dentro de limites específi cos. Por outro lado, chama 
atenção a fl uidez das relações domésticas e de autoridade, incluindo-se aí 
o papel do próprio juizado. Quem se responsabiliza legalmente por Anita 
é o casal formado pela assistente social da própria instituição onde Anita 
vivia e seu marido, mas quem estabelece relações simultaneamente de pa-
tronagem e de moradia com a menina é a fi lha do casal. A materialidade 
da responsabilização é garantida pela proximidade das relações e dos es-
paços; pela continuidade entre as casas da mãe e da fi lha. Nesse quadro 
híbrido de guarda e patronagem, a relação não pode ser integralmente 
monetarizada: o salário não é fi xo, mas outros bens são doados, como 
vestuário e material escolar.

Nesse caso, o acesso não apenas à mão de obra barata e fl exível, mas 
imersa em relações de autoridade – e, possivelmente, de gratidão – não 
pode ser desvinculado de alguns elementos. O primeiro deles é a já assi-
nalada mescla entre formação e trabalho, “ajuda” e manutenção de uni-
dades domésticas compostas por relações hierarquizadas e desiguais. O 
segundo, a possibilidade de desfrutar de ofertas institucionais de mão de 
obra, ou seja, de recrutar para trabalhos domésticos jovens previamente 
colocados em situação de imobilidade e, ligado a isso, o acesso privile-
giado a essa oferta em razão da posição ocupada por um dos demandan-
tes, bem como a condição de revestir tal privilégio de uma positividade 
moral. Quando solicitou a guarda de Anita, Elizete foi classifi cada pela 
assistente social (sua colega de trabalho) como alguém que, “pela própria 
função que exerce em sua vida profi ssional, mostra-se bastante capaz de 



392 Adriana Vianna

proporcionar à menor a orientação e educação que precisa para seu ple-
no desenvolvimento”.22 Parece estar em jogo o que se poderia chamar de 
“obrigação do privilégio”, ou seja, a obrigação – por afi nidade profi ssional 
ou contato pessoal – de reconhecer certas pessoas como mais aptas para 
o desempenho de determinadas tarefas e, consequentemente, com maior 
acesso a certos recursos.

A aptidão de Elizete, atribuída no relatório à sua formação, pode ser 
pensada como a atualização de práticas com bastante profundidade histó-
rica. Se, em outros momentos, os escolhidos como mais aptos eram casais 
que podiam provar sua respeitabilidade pela situação socioeconômica e 
ocupação do chefe da família, é signifi cativo que alguém que partilhe do 
mesmo ethos profi ssional dos avaliadores ocupe um lugar privilegiado.23 
Ao ser transferida da instituição onde viveu por toda a vida para uma 
“casa”, Anita cumpre um circuito tutelar que estende às unidades domés-
ticas dos funcionários a responsabilidade por sua gestão bem-sucedida, 
pacifi cada. Por outro lado, como essa “casa” é composta, mesmo que in-
diretamente, por uma profi ssional da mesma formação e experiência – do 
mesmo habitus – das que respondiam por sua gestão cotidiana na própria 
instituição, esse circuito tutelar pode ser representado como ainda mais 
fortemente complementar. A formação de Anita, como enfatiza a assis-
tente social em seu relatório, continuaria a ser indiretamente gerida pela 

22 Vale lembrar as análises de Foster (1967) sobre a relação entre os contratos explícitos 
e não explícitos; as relações de obrigatoriedade entre aqueles que se percebem unidos pela 
afi nidade ou amizade, explorada por Wolf (1966); e, em especial, a apropriação que Bezerra 
(1995) faz desses autores, assim como das discussões de Landé (1977) sobre as relações diá-
dicas, para pensar a inter-relação entre as exigências (e os recursos) impessoais e pessoais. A 
naturalização do uso de relações com algum grau de proximidade para solucionar diferentes 
problemas – a necessidade de alguém para o trabalho doméstico, poderíamos dizer – como 
uma marca característica da sociedade brasileira também tem sido tematizada por Roberto 
da Matta em diferentes trabalhos (DA MATTA, 1987a; 1987b).

23 O acesso, sobretudo a meninas disponíveis para serviços domésticos, podia ser feito, no 
começo do século XX, por intermédio da polícia (VIANNA, 1999) ou do juizado, quando 
este foi criado (RIZZINI, 1993). O uso de mão de obra de baixa remuneração e com condi-
ções especiais de imobilidade também podia atingir menores do sexo masculino no caso de 
empregos em fábricas. A dupla condição de “aprendizes” e sujeitos a sanções punitivas – caso 
tivessem sido detidos por “vadiagem”, por exemplo – fazia com que permanecessem em tais 
ocupações por tempo variável, sendo os patrões seus tutores legais (CARVALHO, 1983). Em 
outro trabalho, abordei o emprego de meninas por intermédio da ação do juizado nos anos 
1920, explorando dois casos exemplares (VIANNA, 2002b). Por meio deles, procurei discu-
tir os mecanismos utilizados para viabilizar as guardas voltadas para a aquisição de mão de 
obra, tais como o depósito do pagamento (as “soldadas”) em cadernetas a serem recuperadas 
após a maioridade mediante autorização do juiz de menores ou o uso de certidões de casa-
mento dos patrões-tutores como garantia para o “contrato” efetivado.
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administração não apenas pela outorga de autoridade, mas pelas ações 
cotidianas, pela “orientação e educação” que domesticamente lhe seriam 
ministradas. Tal exemplo sublinha, de maneira algo hiperbólica, um ele-
mento crucial que ordena as escolhas feitas ao longo dos processos de 
guarda: mais que a ruptura, a continuidade entre unidades domésticas e 
administração na gestão da menoridade.

A ação tutelar e os destinos viáveis

A literatura historiográfi ca e antropológica sobre gestão da infância fre-
quentemente faz referência ao cuidadoso trabalho de Jacques Donzelot e, 
em especial, ao que esse autor denomina de “complexo tutelar” e à pene-
tração capilar do Estado sobre o espaço doméstico no contexto francês 
(DONZELOT, 1986). Creio ser importante marcar aqui algumas distin-
ções entre o proposto por esse autor e o que escolhi chamar de ação tute-
lar, indicando certas especifi cidades das dinâmicas administrativas cons-
truídas ao longo dos processos que, a meu ver, inserem-se em outra ordem 
de sentido. Retomo agora alguns pontos colocados no início do texto sobre 
a dimensão tutelar dessa relação e, em especial, sobre o modo como ela 
impacta os contornos dados aos destinos aí produzidos.

O primeiro ponto de diferenciação refere-se ao tipo de relação que es-
taria sendo estabelecida entre administração e unidades domésticas e, de 
modo mais abrangente, sobre a possível contraposição entre um domínio 
“público” e outro “privado”, que entrariam em disputa nas situações en-
volvendo a gestão dos destinos de crianças. No que tange à natureza dessa 
relação, cabe marcar que não a concebo como sendo predominantemente 
fi scalizadora, do mesmo modo como não creio ser produtivo tomar os 
polos dessa relação – unidades domésticas e administração – como anta-
gônicos, mas sim como condicionalmente complementares. A base dessa 
complementaridade, por sua vez, estaria menos na imposição de um mode-
lo ideologicamente dominante de família, ao qual as unidades domésticas 
seriam instadas a aderir, e mais na busca e ratifi cação daquilo que seria 
viável ou tolerável. Ou seja, das “casas” concretas e aceitáveis, cuja distân-
cia diante do modelo pode ser simultaneamente sublinhada e relevada ao 
longo dos processos. Desse modo, a força tutelar das ações administrativas 
sobre as unidades domésticas – e a desigualdade de poder aí presente – 
se faria menos como interferência para transformação de práticas e mais 
como chancela discricionária sobre o que dessas mesmas práticas pode ser 
mantido, mesmo que muito distante das idealizações legais.
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Ao falar da colonização das famílias, Donzelot destaca a distinção en-
tre o que chama de mecanismos de “vigilância direta” (1986, p. 27) e os 
dispositivos mais indiretos que atingiriam as famílias burguesas. Se, por 
um lado, os processos confi guram, em certo nível, uma forma direta de 
intervenção, engendrando inclusive procedimentos e peças narrativas tí-
picas do “complexo tutelar” identifi cado pelo autor, como relatórios de 
assistentes sociais, inquirições em audiências etc., por outro lado, creio que 
não devemos nos iludir demais com a necessária exibição nos autos dessa 
vigilância. Sendo a exibição algo da ordem das obrigações administrativas, 
como já apontado em outro momento do texto, cabe registrar que, desde 
o momento inicial dos processos, está frequentemente marcado o limite de 
tal ímpeto fi scalizador. São pessoas que acorrem ao “juizado” para “re-
gularizar uma situação” ou que foram cobradas em sua autoridade legal 
sobre um menor por meio de outras instâncias da administração (hospi-
tais, escolas etc.) que buscam mediação para uma situação confl ituosa, 
que falam de seu desejo de “ter” uma criança. A economia de exigências 
movimentada pelos profi ssionais do “juizado” até a sentença fi nal, por sua 
vez, depende em muito da correlação entre os postulantes, as crianças e os 
horizontes de possibilidade que se abrem para cada caso.

Crianças retiradas de instituições, crianças inseridas direta ou indire-
tamente em relações de patronagem doméstica, crianças “salvas”, “resga-
tadas” etc. encontram soluções administrativas que parecem ter sempre 
por base o espectro de sua inviabilidade. Partindo desse ponto, é na de-
legação de autoridades, na busca por “casas” e no silêncio em relação a 
queixas ou confl itos que tais crianças, na condição de objetos administra-
tivos, enfrentam sua possibilidade de destino.

Nesses termos, a ação tutelar pode ser traduzida como colonização em 
um sentido muito específi co. Não como ação pedagógica que disciplina 
indivíduos e famílias, procurando acomodá-los a modelos ideologicamen-
te dominantes, mas que tolera as diferenças porque pode inseri-las em 
posições continuamente subordinadas. O sentido tutelar central de tais 
ações está na composição interdependente entre o poder do tutor e a inca-
pacidade do tutelado, como materializado por Paine na fi gura da gover-
nanta que produz indefi nidamente a menor capacidade dos que estão sob 
seu cuidado, ao assumir como naturais os limites daquilo que eles seriam 
capazes de ter ou realizar (PAINE, 1977).

A conduta “doce” que integra a ação tutelar e que faz com que o poder 
impositivo e ameaçador nela presente esteja sempre amparado no bias mo-
ral da proteção e do cuidado revela-se de maneira pungente nessa confec-
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ção dos destinos percebidos como especialmente desvalidos, desprovidos 
de “melhores” alternativas. Mediar, conciliar, inquirir sobre os bens ma-
teriais e simbólicos ofertados, deixar registrado em relatórios os atos que 
parecem afi ançar a dedicação e o compromisso com o cuidado das crian-
ças postas sob a guarda de alguém confeccionam o entretecido complexo 
das ações cotidianas da administração. Tais ações não estão a serviço da 
modulagem de comportamentos – ou esse não é seu sentido último e pri-
mordial –, mas sim da captura de alternativas de gestão para aqueles que, 
na falta dessas alternativas, restarão sob domínio direto da própria admi-
nistração. Menos que o polo frágil e vigiado das relações tutelares que têm 
em seu centro os menores, as unidades domésticas confi guram a garantia 
possível ao cumprimento da obrigação estatal de gerir aqueles que não 
podem gerir a si próprios e, o que me parece especialmente importante 
em um cenário político de precárias ofertas sociais, de gerir sem ter que 
efetivamente cuidar (ou pouco cuidando). Nesses termos, a fl exibilidade 
relativa de soluções encontradas nos fala da produção de uma tolerância 
de caráter discricionário, (re)produtora, ela própria, de desigualdades pro-
fundas nas quais todos estão imersos: os especialistas da administração, 
que precisam tomar decisões em um quadro de escassas possibilidades pú-
blicas efetivas; os diferentes demandantes ou demandados, que compare-
cem ao juizado pleiteando algo ou sendo interpelados pelos especialistas; 
e, sobretudo, as crianças e jovens – os “menores” –, que ali fi guram como 
objeto de ações tutelares decisivas sobre suas vidas.
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Em torno da tutela. Uma aproximação com 
a literatura acadêmica argentina referente 
a “menores”

Maria Gabriela Lugones

Considerações preliminares1

O presente texto foi elaborado a partir da minha tese de doutorado sobre 
a proteção judicial nos tribunais prevencionais de menores da cidade de 
Córdoba, Argentina, no começo do século XXI (LUGONES, 2009). Essa 
investigação trata de exercícios de poder administrativo-judicial realizados 
sobre determinados meninos, meninas e adolescentes ‘sem confl ito com a 
lei penal’ e seus pais ou guardiães. Minha preocupação foi explorar fórmu-
las de gestão que eram operadas administrativo-judicialmente em relação 
a crianças e a adolescentes cujas situações de possíveis ‘vítimas de delitos 
ou faltas, maus-tratos, negligência, exploração’ ou abandono, denunciadas 
junto a alguma instância (policial, judicial, subordinada ao Poder Execu-
tivo etc.), podiam dar lugar a atuações com o declarado propósito legal de 
‘restabelecer os seus direitos vulnerados’.2

O marco é um processo, ainda em aberto na Argentina, de reformas 
legislativa e institucional na esteira da Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança (CDC).3 Tal contexto poderia ter contribuído para 

1 Ao longo do capítulo, as “aspas duplas” são usadas para destacar um sentido particular 
atribuído à palavra neste texto e para as citações; as ‘aspas simples’ para distinguir vozes 
da linguagem jurídica, legal e/ou doutrinária; por fi m, o itálico é usado para expressões 
registradas nas observações realizadas no âmbito dos tribunais prevencionais de menores 
de Córdoba, em inícios do século XXI. Traduzi tanto as citações da literatura quanto da 
legislação.

2 As citações correspondem a trechos do artigo da Lei Provincial nº 9.053, da Proteção Ju-
dicial da Criança e do Adolescente, vigente na província de Córdoba desde fi ns de 2002 até 
junho de 2011, e que prescrevia, além disso, que o juiz de menores do prevencional e civil 
seria “competente para conhecer e resolver”, quando o próprio “menor de idade” comprome-
tesse gravemente sua saúde com o seu comportamento e assim requeressem seus pais, tutores 
e guardiães (parágrafo do inciso “f”, artigo 9° da lei citada).

3 Na Argentina, a legislação nacional referida aos poderes estatais em relação aos menores 
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conformar uma situação privilegiada para pesquisar reconfi gurações não 
só institucionais, mas também das práticas administrativo-judiciais.4 Não 
obstante, aquela que imaginei – por ocasião do projeto de tese – como 
uma oportunidade para acompanhar uma transformação dentro desses 
exercícios de poder assim o foi, mas não porque as reformas legais prece-
dentes tivessem mudado súbita e radicalmente as práticas administrativo-
-judiciais. Pensar por que a transformação aconteceu levou minha investi-
gação a ultrapassar novamente as fronteiras das dimensões legais.5 Então, 
perguntei: como tramitavam os processos em meio a tantas mudanças nas 
normas vigentes? Essa pergunta (que tratava das ferramentas empregadas 
para processar administrativamente essas menoridades) levou a outra in-
dagação sobre como, fazendo uso de marcos legais variados e até contra-
ditórios, a administração judicial continuava “resolvendo” os problemas, 
indicando o recurso a uma via precária que gerencia os processos de modo 
provisório – embora também efetivo –, mas que não se formaliza em uma 
decisão judicial defi nitiva.

As remissões genealógicas possíveis poderiam remeter a tempos colo-
niais, e o que pude corroborar, a partir das observações e das indagações 
em primeira mão – não só com documentação, mas também com agentes 

de idade esteve regida, até fi ns de 2005, pela Lei Nacional nº 10.903, de 1919, em cujo texto 
estava prevista a faculdade de o juiz dispor do ‘menor’ que fora considerado “em estado de 
abandono, ou perigo material ou moral”. Foi sobre essa lei e suas ‘aplicações’ que se constru-
íram as críticas doutrinárias e políticas ao modelo da ‘situação irregular’ na Argentina. A ela 
se opôs a chamada Doutrina das Nações Unidas para a Proteção da Infância. 

4 A Lei do Patronato não criou os juizados de menores na Argentina, que foram surgin-
do anos depois, dependendo das formas locais de ‘administração de justiça’. Em 1957, pelo 
Decreto-lei n° 6.986, foi criado, em Córdoba, o primeiro juizado de menores somente para a 
Primeira Circunscrição Judicial, isto é, para a cidade capital da província e suas adjacências. 
Na província de Córdoba, uma lei provincial de 1966 voltou a atribuir o exercício do patro-
nato estatal prescrito pela lei nacional de 1919 aos juízes de menores. Naquilo que é de nosso 
interesse – o “prevencional” –, esses tribunais tramitavam os processos iniciados segundo 
a fi gura do “abandono material ou moral”. Essa norma foi modifi cada pela Lei Provincial 
Cordovesa nº 9.053 de 2002.

5 Com a sanção da Lei Nacional nº 26.061, de Proteção Integral, de 2005, produziu-se uma 
situação imprevista na ocasião de projetar a pesquisa, já que essa lei implicava o desapareci-
mento da parte prevencional do foro de menores. Resumindo, a lei de 2005 não resultou na 
transferência imediata da competência dos tribunais prevencionais para a “administração” – 
aquela exercida pelo Poder Executivo provincial. Além disso, transcorridos já vários anos da 
sanção da Lei nº 26.061, não foram realizadas reestruturações institucionais que possibilitem 
que essa parte da administração subordinada ao Poder Executivo exija para si o poder de ser 
quem ‘aplica a lei’. Na província de Córdoba, mantinha-se o órgão administrativo do Poder 
Executivo provincial, com funções “auxiliares da Justiça”, até junho de 2011, quando foi 
promulgada a nova Lei Provincial nº 9.944, de Promoção e Proteção Integral dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes que deu fi m à parte prevencional do foro de menores de Córdoba.
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cujas trajetórias remontam há meio século atrás nesses tribunais –, é a 
força e a persistência das rotinas sedimentadas ao longo dos seus 50 anos 
de vida.6 Isso levou a centrar a análise na cotidianidade desses tribunais 
prevencionais de menores; e não implica desconhecer que essas formas de 
gestão foram impactadas por esse ‘novo paradigma da proteção integral’, 
de defi nição de relações e sujeitos, baseado no direito internacional. A 
tentativa foi pensar além da ‘doutrina’ para compreender como os ‘sujeitos 
de direito’ eram posicionados como objetos dessa administração judicial 
por meio da (re)produção de modalidades de gestão. Tratou-se de descre-
ver e analisar práticas consideradas como regulações das formas de ação, 
costumes consolidados institucionalmente e, com frequência, condensadas 
escrituralmente nessa administração judicial.

As rotinas administrativas do foro prevencional de menores cordobês 
foram compreendidas como criadoras e produtoras de menoridades por 
meio de atuações administrativo-judiciais. A categoria “menoridades” não 
remete a nenhuma qualidade especial de meninos, meninas e adolescentes, 
já que também inclui pais, tutores e/ou guardiães, e tampouco remete à 
categoria legal de menor, mas a fenômenos de natureza administrativo-
-judicial – portanto, estatal – que (re)produzem determinadas formas de 
menorização.7 Como procurei demonstrar na tese, as atuações menoriza-
vam não só os sujeitos legalmente consagrados como menores pelo Códi-
go Civil argentino, ou sócio-historicamente produzidos como tais, como 
também seus pais, tutores e/ou guardiães. Desse conjunto de recorrências 
na gestão administrativo-judicial, resultava uma modalidade particular 
de menorização e algumas menoridades para a administração judicial e a 
partir dela.

No núcleo do meu trabalho está a preocupação em indagar modalida-
des e modulações que efetivam um tipo de exercício de poder que Souza 
Lima (1995) – a partir de um universo empírico distante do aqui tratado 

6 Em Córdoba, evidenciou-se a força do esquema institucional judicial para manter-se fun-
cionando, sem maiores modifi cações, diante de um horizonte normativo mutante. Assim, 
durante a pesquisa, funcionavam na cidade de Córdoba cinco juizados de menores prevencio-
nais e oito assessorias de menores que conformavam o Ministério Pupilar. Segundo a lei, as 
assessorias devem cumprir as seguintes funções: a) representação promíscua dos menores de 
idade no processo, completando a que exercem os pais ou tutores; b) assessoramento jurídico 
a pais, tutores ou guardiães quanto a seus direitos como tais no processo; c) defesa técnica 
das crianças às quais se atribuem delitos, quando não contam com defensor particular. 

7 Souza Lima mostrou, para o caso brasileiro, as amplas implicações da “tutela” como 
forma de expressar certas ideias e como modelo de defi nição dos termos de um problema 
político. Mas também como, além do status jurídico de índio, na prática cotidiana da 
proteção, os quadros administrativos defi niam o que era ser índio (1995, p. 214-222). 
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– denominou tutelar. Nesse sentido, tão defi nidores quanto “o trabalho de 
campo” efetuado principalmente no Palácio de Justiça de Córdoba foram 
as noções que informaram meu olhar: as ferramentas conceituais que, a 
partir do trabalho de Souza Lima, oferecem os textos de Adriana Vianna, 
analisando uma gestão tutelar de minoridades em outra “Justiça de meno-
res” (VIANNA, 1997; 2002). 

O meu entendimento dessas atuações de proteção judicial levadas a 
cabo nos tribunais prevencionais de menores de Córdoba apoia-se em uma 
noção da tutela – concebida em termos socioantropológicos – como me-
diação da condição de responsável civil e como um modo específi co de do-
minação. E é nesse sentido que entendo as atuações administrativo-judi-
ciais descritas na condição de exercícios de poder tutelar (SOUZA LIMA, 
1995). Aproprio-me da proposta acerca do pressuposto de uma relativa 
(in)capacidade civil de determinados segmentos sociais e sua consequente 
necessidade de tutela, nesse caso, administrativo-judicial. Outro elemento 
instrumentalizado refere que os exercícios de poder tutelar circunscrevem 
os destinatários de sua intervenção pedagógica, e uma atuação típica des-
sa proteção judicial era precisamente acionar um sentido educativo e de 
recondução moral.8

De tal perspectiva analítica para o tratamento da tutela extraí elemen-
tos para a compreensão das atuações administrativo-judiciais. Além dis-
so, destaco o quanto as reverberações de “gerar e gerir” (SOUZA LIMA, 
2002, p. 15-16, 20) me permitiram perceber matizes nos exercícios de po-
der observados; como o “gerar” assinalava a ação formativa e pedagógica 
dessas administradoras judiciais e o “gerir” advertia a respeito das possi-
bilidades efetivas de controle da administração estatal em foco, o que me 
possibilitou uma abordagem complexifi cada para estudar essas formas de 
dominação.

Desinências da tutela

O acompanhamento cotidiano das atuações mostrou a terminologia utili-
zada nos tribunais de menores e me instigou a indagar sobre as possibilida-
des analíticas das tensões entre a linguagem de uso das administradoras – 
que guarda correlação, embora não seja idêntica à linguagem dos direitos, 

8 Em uma formulação sintética, o autor afi rma que o poder tutelar consistiria em uma “for-
ma de ação para governo sobre espaços (geográfi cos, sociais, simbólicos), que atua através 
da delimitação de populações destinatárias de um tipo de intervenção ‘pedagógica’ rumo à 
capacidade de autocondução moral e política plena como integrantes de uma comunidade 
política” (SOUZA LIMA, 2002, p. 2).
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com a da literatura ou com a que está “na letra da lei” – e a linguagem de 
uso corrente.

Adoto aqui a observação de Bourdieu de que a linguagem jurídica, na 
condição de linguagem “sábia”, consiste no uso particular da linguagem 
ordinária, assim como sua formulação sobre a insufi ciência de entender 
isto como um “efeito de contexto” (BOURDIEU, 2000, p. 181-183). O 
que me interessa particularmente não é a constatação que se poderia fazer, 
segundo o autor, de que a dualidade dos espaços mentais entre profanos 
e especialistas, correlativa aos espaços sociais distintos que a produz, le-
varia, de acordo com Bourdieu, à “colisão homonímica”. Procuro pensar 
não em termos mal-entendidos, mas nos particulares entendimentos que 
se dão no âmbito da administração judicial de menores e da literatura 
que dela se ocupa quando se designa com palavras da linguagem ordiná-
ria, nesse caso, “tutela”, determinadas atuações estatais. Acredito que tais 
subentendidos possibilitam interpretações – como as deste capítulo – que 
não tratam só da situação no contexto argentino, mas também de outros 
tribunais encarregados da proteção da infância na nossa região.

Com esse objetivo, o capítulo identifi ca determinados usos da categoria 
tutela na literatura acadêmica argentina produzida nas últimas décadas em 
relação à ‘menoridade’ e indica vias que se abrem desde um entendimento do 
tutelar que não se pode alcançar a partir de proposições jurídicas nem com 
enunciações denunciatórias, mas por meio de uma descrição não normativa 
que contribua para o conhecimento das ações de proteção judicial. Partindo 
das investigações efetuadas nos tribunais prevencionais de menores da cida-
de argentina de Córdoba, considero, como já foi dito, que suas atuações po-
dem ser caracterizadas como tutelares em um sentido não só legal/jurídico.

O acompanhamento etnográfi co das ações administrativas me permi-
tiu reconhecer que estavam em jogo “menorizações” não só dos legalmente 
consagrados como ‘menores’, mas também de seus pais e/ou guardiães, o 
que ultrapassa amplamente os pressupostos normativos. Por isso – e não por 
uma preferência teórica defi nida de antemão –, resultou indispensável inda-
gar por meio de que formas e fórmulas de gestão se operava judicialmente.

A análise de autos e a observação do trabalho cotidiano em um tri-
bunal prevencional de menores e em uma assessoria de menores de Cór-
doba mostraram que as ferramentas principais empregadas pelos(as) 
administradores(as) em suas atuações não eram estritamente os princípios 
da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) nem as prescrições le-
gais (LUGONES, 2004; 2009). À margem de uma discussão a respeito da 
‘adequação’ ou não das leis nacionais e provinciais aos princípios da CDC, 
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ou se nos mencionados tribunais se ‘aplicavam’ ou se faziam ‘efetivas’ as 
chamadas garantias normativas, uma atenção meticulosa posta nas pró-
prias atuações administrativo-judiciais ajuda a pensar tais ações não ape-
nas como um remanescente do patronato de menores, mas apreender tais 
relações como tutelares na condição de modalidades de poder estatal que 
se apoderam de outras relações de poder (doméstico) para alargar o seu 
próprio poder, por meio da costura – recorrentemente precária e instável, 
mas também efetiva – de compromissos entre tutores e tutelados.9

Para a presente aproximação da instrumentalização da categoria tu-
tela, remeto a um conjunto heterogêneo de textos produzidos em marcos 
disciplinares distintos (historiográfi co, sociológico, jurídico), mas todos 
imersos no debate teórico político acerca do estatuto legal das crianças na 
Argentina. Segundo a interpretação majoritária, a CDC redefi niria a po-
sição das crianças nas esferas social, econômica e cultural, já que propug-
naria que fossem reconhecidos como ‘sujeitos de direito’ e não mais como 
um mero ‘objeto de intervenções’.

Na literatura referida (LARRANDART, 1991; GARCÍA MÉNDEZ, 
CARRANZA, 1992; SORÁ, 2000; CARLI, 1994; GUEMUREMAN; 
DAROQUI, 2001; 2005; EROLES; FAZZIO; SCANDIZZO, 2001, entre 
outros), postulam-se como antitéticos dois paradigmas: o conhecido como 
‘doutrina da situação irregular’, cuja cristalização normativa na Argentina 
seria a já citada Lei do Patronato, e a chamada ‘doutrina da proteção in-
tegral’, cuja referência primordial é a CDC. Na Argentina, o processo de 
“adaptação” legislativa aos preceitos da CDC foi sinuoso, fragmentário e 
superposto ao longo dos últimos 20 anos.10

9 Na Argentina, conhece-se como ‘do patronato’ o conjunto de institutos – não só legais –, 
representações e práticas cuja origem se atribui à já citada Lei Nacional nº 10.903, sancionada 
em 1919 e vigente até 2005 (GARCÍA MÉNDEZ, 1998 [1989]; LARRANDART; OTANO, 
2002; DOMENECH; GUIDO, 2003). Entre as prescrições de tal lei, destacam-se a cisão da 
titularidade do pátrio poder de seu exercício e a possibilidade da suspensão ou da perda de 
ambas em face de situações de ‘abandono material ou moral’ ou ‘perigo moral’. Nesses casos, 
os menores de idade fi cavam ‘sob o patronato do Estado’, exercido por juízes com apoio do 
Ministério Pupilar e dos organismos técnico-administrativos correspondentes. A partir de mi-
nhas indagações sobre a administração judicial de menores em Córdoba em meados do século 
XX, compartilho a interpretação feita por María Carolina Zapiola quando afi rma que “suas 
disposições não supuseram a necessária ou imediata colocação em vigor de transformações 
nas modalidades de tratamento de crianças e jovens alcançados por seu mandato, ideia que 
tende a atravessar as investigações do campo de modo mais ou menos explícito” (2008, p. 4). 

10 Nesse sentido, retomo a advertência de Claudia Fonseca, que, analisando o processo do 
qual emergira o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no Brasil, sustenta que “não há 
nada automático, portanto, na maneira como cada país traduz o espírito da legislação dos 
direitos humanos” (FONSECA, 2004, p. 112).
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Os empregos do termo “tutela” aqui enfocados se situam em um ho-
rizonte ainda atual que se presume de decomposição do modelo, da legis-
lação e das instituições do patronato de menores. Portanto, tratar-se-ia 
de uma fase na qual se pretende ‘aplicar’ os princípios consagrados pela 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que conforma a parte 
dogmática da Constituição Nacional Argentina e que vem sendo recriada 
pela Lei Nacional de Proteção Integral dos Direitos de Meninas, Meninos 
e Adolescentes, de 2005, e por diversas leis provinciais que a antecedem e 
sucedem.

Vários estudos historiográfi cos rastrearam as diferentes infâncias dos 
‘menores’ e das crianças como dois universos que organizariam, de maneira 
desigual, instituições, discursos e formas de regulação. Nessa direção, ‘meno-
ridade’ e pobreza se conjugariam em ‘judicialização e internação’ (CIAFAR-
DO, 1992; GONZÁLEZ, 2000; COSTA; GAGLIANO, 2000; COWEN, 
2000; AVERSA, 2003). Os autores mencionados afi rmam que a categoria 
‘menor’ se articularia fundamentalmente a partir de práticas judiciais e de 
‘institucionalização’. A “internação” e a classifi cação de certos sujeitos como 
‘menores’ seria consequência direta dos dispositivos legais e institucionais 
que emergem da cena argentina desde o princípio do século XX.

Tais produções foram informadas por um conjunto de textos pro-
duzidos com uma perspectiva jurídico-crítica que concebia um processo 
de ‘construção sociopenal da categoria menor abandonado-delinquente’ 
(LARRANDART, 1991; GARCÍA MÉNDEZ, 1997A; 1997B; GARCÍA 
MÉNDEZ; BELOFF, 1998) e advogavam a favor de reformas legislativas 
que fi zeram eco da CDC, já que consideravam as leis como instrumentos 
capitais para a mudança social. Seguindo esse traço argumentativo – que 
tem entre seus referentes o advogado, acadêmico e político Emilio García 
Méndez –, a intervenção estatal, sob a ‘fi cção do amparo’, teria se materia-
lizado na ‘institucionalização’. Nos textos referidos podem ser lidas duras 
críticas à legislação ‘minoril e à sua aplicação’.11

Nos mencionados estudos, segundo a minha consideração, a ideia de 
controle social projeta a imagem de um Estado que penetraria de forma 
onímoda nas camadas da ‘infância pobre’ da população. A esse respeito, 
recupero o argumento de Zapiola quando, referindo-se ao formulado por 

11 Nessa linha, situo um trabalho que, a partir de uma abordagem sociológica, estuda as que 
seriam, segundo Guemureman e Daroqui, as ‘instituições paradigmáticas do patronato’ (a lei, 
os tribunais de menores, os organismos técnico-administrativos). As autoras trabalham com 
dois departamentos judiciais da província de Buenos Aires e analisam normas, instituições e 
políticas públicas que conformariam a ‘estrutura’ do patronato nos casos estudados (GUE-
MUREMAN; DAROQUI, 2001).
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Daroqui e Guemureman (1999), assinala a extemporaneidade de traçar a 
problemática das crianças provenientes daqueles setores desde 1919 até a 
atualidade sem solução de continuidade, pois implica desconhecer que, na 
maior parte do século XX, as crianças não eram concebidas como sujeitos 
de direitos (ZAPIOLA, 2008, p. 15).

Nesse instantâneo da literatura relativa à ‘menoridade’ argentina, 
acentuei semelhanças e velei distinções; mas o que não se pode deixar de 
advertir é que – em reiteradas ocasiões – foram insumos concretos tanto 
para as reformas legislativas provinciais (BELOFF, 1997) quanto para o 
‘seguimento da adequação’ normativo-institucional aos princípios da CDC 
(GUEMUREMAN, 2000). Cabe também ter presente a participação ati-
va dos autores em instâncias judiciais ou da administração dependentes 
dos poderes executivos nacional ou provinciais concernentes a ‘menores’ 
(VILLALTA, 2007; DILORETTO, 2005; RODRÍGUEZ, 2005) ou em ex-
periências chamadas de ‘intervenção’ a favor dos direitos da criança (RE-
ARTES; BAZO QUEIROLO, 2005; MASSARI; OLIVA, 2005).12

A partir de minha leitura, estimo que os textos referidos replicam com 
variantes o que considero uma “vulgata” dos direitos da criança que, ao 
modelo da situação irregular, identifi cado como ‘tutelar’, opõe o da pro-
teção integral. Para descrever “grafi camente” essa vulgata, recupero, em 
parte, um esquema de autoria de Mary Beloff preparado para o Foro de Le-
gisladores Provinciais sobre Direitos da Criança, realizado em 1997, e que 
foi reutilizado em múltiplos âmbitos por diferentes atores empenhados na 
promoção dos direitos da criança. Nesse esquema, contrapõem-se, ponto 
a ponto, o denominado modelo tutelar ou a situação irregular (pré-CDC) 
e o modelo da proteção integral dos direitos (pós-CDC).13 Concordo com 
Carla Villalta sobre a questão de que “a produção teórica a respeito do 
tema da intervenção jurídico-estatal sobre os ‘menores’ esteve fortemente 
desenhada pelos limites conceituais deste debate que opunha o patronato 

12 Outras autoras chamaram atenção sobre os discursos de “defesa dos direitos da criança” 
que são ativados por aqueles que exercem funções de especialistas na matéria (MAGISTRIS; 
ORTIZ LUNA; REINOSO, 2005).

13 Assim, por exemplo, no item “características do destinatário de normas e instituições”, pas-
sa-se de “menores” a “meninos e jovens”; de “incompletos” a “pessoas em desenvolvimento”; 
de “incapazes” a “capazes relativos”; de “objetos de proteção” a “sujeitos de direito”; de “in-
fância fragmentada” a “universalidade da infância”; de “não importa a opinião da criança” a 
“é central a opinião da criança”. Quanto às “suposições que habilitam a intervenção estatal”, 
opõe-se “a situação de risco ou irregular ou perigo moral ou material” a “direitos ameaçados 
ou violados”. Em relação às “características da resposta estatal”, vai-se da “centralização” à 
“descentralização”; do “assistencial confundido com o penal” ao “assistencial separado do 
penal”; de “judicialização a desjudicialização” (BELOFF, 2004).
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(…) à CDC e à denominada ‘doutrina da proteção integral’ inspirada nela” 
(VILLALTA, 2007, p. 3).

Daí, esses textos advogam pela reforma legislativa e pela implementa-
ção de políticas públicas que garantam os direitos da criança consagrados 
constitucionalmente e que não se veriam efetivados na prática. Além dis-
so, promovem a mudança da ‘cultura jurídica’ (FUCITO, 2002; BELOFF, 
2004); propiciam a tomada de posição ativa dos ‘operadores judiciais’ e dos 
cidadãos em geral (ver REARTES, 1999); e tendem para a participação das 
ONGs desvinculadas da ‘benefi cência’ tradicional como espaços privilegia-
dos para a defesa dos direitos da criança (DOMENECH; GUIDO, 2003).

Encrespadas pela sanção, em 2005, da Lei Nacional nº 26.061, pro-
clamada ofi cialmente como a ‘derrogação do patronato’ na Argentina, 
aumentaram as discussões entre os partidários da ‘desjudicialização da 
infância pobre’ – entendida como um imperativo a cumprir para ‘tornar 
efetivos os direitos das crianças’ (BELOFF, 2005; FAMÁ; HERRERA, 
2005; GARCÍA MÉNDEZ, 2008; MUSA, 2008; CRESCENTE, 2008; 
REARTES, 2008)14 – e os defensores da ‘função judicial’ (ZANONNI, 
2005; BELLUSCIO, 2006). E isso em estreita vinculação com disputas 
sobre quais deveriam ser os encarregados do exercício da proteção de me-
ninos, meninas e adolescentes cujos direitos, consagrados legalmente, não 
estivessem resguardados ou tivessem sido feridos.15

Uma vez em marcha as reformulações legais, foi-se corroendo a fé na 
capacidade automática de transformação social capaz de operar as mudan-
ças legislativas;16 e surgiram posturas menos esperançosas sobre as poten-
cialidades de transformação em prol de efetivar os direitos da criança que 
teria a ‘administração’ tout court, quer dizer, a dependente dos Poderes 
Executivos nacional ou provinciais.17

14 A Lei Nacional de Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente foi celebrada 
por esses autores/atores (auto e hetero) considerados ‘especialistas na matéria’ em virtude de 
que se abririam novos modos de resolução das situações de meninos, meninas e adolescentes 
‘vítimas’ de delitos, abusos, maus tratos, já que tais circunstâncias não os “condenariam” no 
âmbito judicial ‘por problemas sociais’.

15 Só à guisa de ilustração, menciono a disputa política que, durante os anos de 2000 a 2003, 
manteve-se na província de Buenos Aires entre a legislatura e sua fl amejante lei “pró-direito 
da criança” e o Ministério Público de Menores, que expôs judicialmente sua inconstitucionali-
dade, impossibilitando, dessa maneira, a entrada em vigência da nova lei (VILLEGAS, 2005).

16 Nesse sentido, cito a seguinte afi rmação de uma fi gura de referência, Emilio Garcia Mén-
dez: “Uma nova lei não é uma ferramenta mágica. Além disso, se cansou de repetir que uma 
boa lei não é sufi ciente para qualquer coisa ou mesmo condição para tudo”(2008, p. VI).

17 Mary Beloff, que foi uma das principais vozes no debate pela reforma legislativa a respeito 
da CDC – e daí a escolha de um esquema de sua autoria como condensação da vulgata –, 
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Uma cartografia da tutela

Recordemos que a “tutela” é uma fi gura jurídica estabelecida pelo Código 
Civil argentino incluída na Lei do Patronato. Segundo o Código, a “tutela” 
é o direito que a lei confere para governar a pessoa e os bens de um “menor 
de idade” que não está sujeito ao pátrio poder e para representá-lo em to-
dos os atos da vida civil. A já citada Lei Nacional nº 26.061, que derrogou 
a lei de 1919 (conhecida como do Patronato de Menores), em seu art. 73, 
estabelece:

Substitua-se o artigo 310 do Código Civil pelo seguinte: Se um dos proge-
nitores for privado ou suspenso no exercício do pátrio poder, continuará 
exercendo-o o outro. Na sua falta, e não havendo o caso de tutela legal 
por parente consanguíneo idôneo, em ordem de grau excludente, o juiz 
proverá a tutela das pessoas menores de idade.

Note-se que o novo artigo 310 do Código Civil antepõe ao termo “me-
nores” a palavra “pessoas”; e que já não fi ca explícito ‘o exercício da tutela 
por parte do juiz’. Esse mesmo artigo estabelecia para os mesmos casos, 
antes de sua reforma, que “os menores fi carão sob o Patronato do Estado 
nacional ou provincial”.

Além de estabelecida pelo Código Civil, a tutela também se encontrava 
na Lei Cordovesa nº 9.053, de Proteção Judicial da Criança e do Adoles-
cente, de 2002, que mantinha o qualifi cativo tutelar para aquelas “medi-
das provisórias” que, ‘dispondo’ da criança ou do adolescente, podiam ser 
utilizadas nos juizados prevencionais de menores enquanto se praticava a 
“investigação”, logo depois de cumpridos os requisitos de relatórios e pe-
rícias. Segundo o artigo 23 da citada Lei nº 9.053, as “medidas tutelares” 
que “o juiz de menores” podia tomar, com prévia comunicação ao assessor 
de menores, deviam seguir a seguinte ordem de preferência:

a) O discernimento da guarda a seus pais ou tutores; b) Não sendo isto 
possível pela índole do caso, sua colocação sob guarda de terceiros, dan-
do-se prioridade a membros da família extensa; c) Quando for impossível 
a colocação familiar, sua atenção integral através dos programas imple-

manifestou publicamente sua posição (auto)crítica por ocasião das IV Jornadas Nacionais de 
Investigação Social sobre Infância, Adolescência e a CDN, em Rosário, 2005; e nas V Jor-
nadas Nacionais (LA PLATA, 2006) afi rmou que a discussão não era “judicializar ou não”, 
dando como exemplo o caso do México, onde, segundo a autora, existe um “sistema tutelar 
enorme que não é judicial”. 
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mentados pela autoridade administrativa, inclusive sua guarda em estabe-
lecimentos ou centros habilitados para isso.

Essas referências à “letra da lei”, a qual mantém “codifi cada” a tutela 
e a qualifi cação tutelar presente nessa legislação cordovesa, alertam em 
relação a continuidades que não seriam só léxicas.

Nessa aproximação a uma topografi a polissêmica, cheia de subenten-
didos, e a uma constelação de argumentos que conjugam críticas e denún-
cias, a tentativa é fazer um recorte que desenhe um mapa daquilo que, na 
literatura antes referida, nomeia-se e/ou se adjetiva como “tutelar”. Assim, 
podemos ver esse qualifi cativo denominando como ‘direito tutelar’ ao con-
junto de normas legais que foram ditadas no decorrer do século XX rela-
tivas à “matéria minoril”. Um texto fortemente crítico a tal direito serve 
de exemplo:

Um modelo teórico autista como o do direito tutelar de menores impediu 
durante décadas contrastar seus dispositivos jurídicos com outros âmbi-
tos normativos, em particular, com o direito constitucional. A rigor (...) 
esta indiferença foi recíproca: o direito de menores se autoaquartelou den-
tro de seus muros tutelares, enquanto o Direito (“de maiores”) jamais se 
interessou sequer minimamente pelo que acontecia aos menores de idade 
atrás desses muros – não apenas conceituais – uma vez que deles começa-
va a ocupar-se seu direito ‘específi co’ (BELOFF, 2005, p. 766).

Também encontramos empregada a qualifi cação “tutelar” para tudo 
o que se inscreve na “doutrina da situação irregular”, da qual “as leis 
do patronato” seriam, por sua vez, expressão, cristalização e fundação. 
Além disso, a adjetivação de “tutelar” abrange o que se considerou como 
antecessor(es) do patronato estatal na gestão da ‘infância pobre’ e, por-
tanto, engloba-se ao patronato e à sociedade de benefi cência dentro de 
um “sistema tutelar”, articulando a “ação tutelar sobre a infância” da 
sociedade de benefi cência com a “autoridade tutelar” dos defensores de 
menores para a cidade de Buenos Aires de inícios do século XX.18 Também 

18 Em tal sentido, podemos ler a seguinte afi rmação de Costa e Gagliano que, desde uma 
perspectiva histórica, argumentam que “as crianças que ingressavam no sistema tutelar da 
Sociedade de Benefi cência ou do Patronato provinham de famílias que não reuniam os re-
quisitos deste modelo familiar – basicamente provenientes dos setores populares” (COSTA; 
GAGLIANO, 2000, p. 72-3). Do ponto de vista antropológico, e em relação aos confl itos que 
os defensores de menores tiveram com o Hospício de Reforma na Buenos Aires de inícios do 
século XX, Villalta se propõe a “vislumbrar as relações confl itivas que mantinham com os 
outros organismos encarregados de exercitar uma ação tutelar sobre a infância. (...) [E]ram 
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aparecem, sem solução de continuidade, patronato e tutela como susten-
tações da doutrina da situação irregular e da “governamentabilidade das 
classes inferiores”.19

Em breve, nos empregos da categoria tutela/tutelar, podemos obser-
var que, sem maiores especifi cações, ela é instrumentalizada remetendo à 
normativa,20 às atuações das administrações (não só) judiciais de ‘menores’ 
e às implicações de tais gestões.21 A recorrência, embora com variações, é 
relativa à alusão a uma “lógica tutelar” que compreenderia a legislação, a 
gestão administrativo-judicial e as demais ações levadas a cabo no ‘trata-
mento de menores’. Nessa direção,

[a] lógica tutelar descrita continua hoje em dia sendo o pilar mestre sobre 
o qual se assenta o edifício da justiça de menores. Um “menino em risco”, 
além das necessidades “de assistência, proteção e cuidado”, requer a mo-
bilização de uma série de táticas de normalização tendentes a evitar que 
o mesmo se converta em um futuro delinquente (GRINBERG E HÜBER, 
2005, p. 130).

as Sociedades de Benefi cência que difi cultavam o bom exercício da autoridade tutelar própria 
dos defensores de menores (VILLALTA, 2005, p. 78). 

19 A citação a seguir evidencia a identifi cação expressa: “[a doutrina da situação irregular] teria 
tanto na Tutela como no Patronato os suportes conceituais que “justifi cariam” sua hegemonia. 
(...) Tutela-Patronato foram ideias fundadoras de um plano de governamentabilidade com as 
classes inferiores” (GUEMUREMAN; DAROQUI, 2001, p. 9).

20 A tutela é defi nida como uma categoria jurídica que implicaria o direito de exercer a res-
ponsabilidade legal sobre as crianças e os adolescentes em um texto de cunho antropológico 
que, conforme expõe sua autora, tem por objetivo “indagar a respeito da trama de relações 
sociais implicada nas práticas de apropriação de ‘menores’ que deram sustento à criação da-
quela categoria” (VILLALTA, 2005, p. 71).

21 Nesse sentido, em um artigo referente à recente administração judicial de menores na 
cidade de Buenos Aires, Villalta afi rma: “Esta competência específi ca, que poderia ser de-
nominada como ‘tutelar’, amplia consideravelmente o leque de situações em que a justiça de 
menores tem poder de intervir” (VILLALTA, 2004, p. 284-285). E mais adiante: “Por outro 
lado, o menor terá um expediente tutelar, que será levado adiante na secretaria que compar-
tilha o mesmo nome (…). É importante esclarecer que o tratamento e as medidas tutelares 
foram concebidos para cumprir uma função terapêutica, daí a diferença que se estabelece en-
tre eles e as ‘penas’” (VILLALTA, 2004, p. 292). Nesse mesmo texto pode ler-se: “Exercer a 
função tutelar implica julgar a família (…). Entretanto, na justiça de menores a fl exibilidade, 
os aspectos tutelares que envolvem todo o regime, as normas que não oferecem um marco 
adequado para a legitimação das decisões e que outorgam uma faculdade de decisão onímo-
da colocam os juízes de menores em um lugar ambíguo. No topo deste sistema, eles devem 
suprir as insufi ciências da norma, julgar os meninos que ingressam em seus tribunais, mas 
ao mesmo tempo protegê-los, procurar sua formação integral e reeducá-los” (VILLALTA, 
2004, p. 311).
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Uma vez exposto sucintamente o emaranhado de sentidos subsumidos 
na categoria tutela/tutelar, podemos resumi-los dizendo que seria pela via 
contrastiva que se delimitam os alcances de sua instrumentalização na li-
teratura argentina referente a ‘menores’. Em outros termos, a doutrina da 
proteção integral se delinearia por oposição à tutela do patronato. Em um 
plano mais restrito, ‘tutelar’ adquiriria forma em contraposição a ‘penal’. 
E a tutela estaria confi gurada por um núcleo duro de formulações legais e 
suas regulamentações procedimentais.

Por outro lado, nas abordagens referidas, o que se estabelece como tu-
telar sugeriria um seguimento com distintas infl exões – e, às vezes, quase 
sem mediações – das teses de Donzelot sobre o “complexo tutelar”, con-
forme ele o conceitua em seu já clássico La policía de las familias (2008 
[1977]). Um exemplo disso é o manifestado por García Méndez em sua 
apresentação do já mencionado livro de Guemureman e Daroqui (2001). 
Diz o autor: “O problema não está nas intervenções, mas sim em seu ca-
ráter tutelar, que seria em realidade um eufemismo para descrever e legiti-
mar a intromissão onímoda e discricional dos poderes do Estado na vida 
da infância pobre” (GARCÍA MÉNDEZ, 2001, p. 4). Nessa mesma linha, 
Guemureman cita Donzelot: “Apoiando-se na defesa dos interesses dos 
membros mais frágeis, a tutela permite uma intervenção estatal corretiva 
e salvadora, mas ao preço de uma desproteção quase total dos direitos pri-
vados” (DONZELOT, 1998, p. 93 apud GUEMUREMAN, 2005, p. 129).

O trabalho de Donzelot e outros textos considerados canônicos pela 
força persuasiva de seus argumentos (como a obra de Anthony Platt, 2001 
[1965]) foram convertidos em modelos para “aplicar”. O ponto que que-
ro acentuar aqui é que, para conhecer como efetivamente foram gestados 
e geridos os processos administrativo-judiciais referentes aos menores na 
Argentina, seria imprescindível contornar a sempre viva tentação de “apli-
car” diretamente os textos modelo.22

22 Em relação a essa questão, foram iluminadoras as críticas de Adriana Vianna que, a partir 
de sua investigação sobre processos de guarda substanciados no foro civil da cidade de Rio 
de Janeiro, no momento de transição entre o Código de Menores brasileiro e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), problematizou o que considerou uma imagem frequente na 
literatura relativa às formas de controle da infância dos Estados-nação modernos. Adoto, por 
sua pertinência, para as produções retratadas aqui, sua indicação a respeito de que certas 
“aplicações” da análise de Donzelot reforçam imagens nas quais, polarizando a vinculação 
Estado/famílias, seria por meio dos menores que se controla, corrige e fi scaliza diretamente 
as famílias (VIANNA, 2002, p. 237, 280-282).
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Observações finais

Para apreender como se realizavam os exercícios estatais de poder nos tri-
bunais prevencionais de menores cordoveses em princípios deste século, es-
colhi a profusão de sentidos imputados à “tutela” e as tomadas de posição 
prescritivas impostas às dramáticas situações de vida de tantos e tantos 
meninos e meninas. Para isso, tornou-se necessária a observação partici-
pante e o acompanhamento de atuações administrativo-judiciais relativas 
a ‘menores sem confl ito com a lei penal’ que não estivessem estritamente 
determinadas pelas leis vigentes.

Procedi a uma descrição minuciosa de suas atuações, às vezes apa-
rentemente irrelevantes e sem maior ancoragem normativa, para tentar 
um afastamento da esboçada “frente discursiva” (FONSECA; CARDA-
RELLO, 2005) a fi m de conhecer quais seriam as ferramentas efetivamen-
te empregadas para processar administrativo-judicialmente situações que 
envolviam ‘menores’ e seus familiares.

Os usos da palavra tutela adquiriram particular relevância durante mi-
nhas pesquisas, pois nos tribunais prevencionais de menores e na literatura 
referida ela era considerada autoevidente. Os (des)entendimentos em torno 
da tutela e do tutelar operaram como facilitadores de certos diálogos e 
buscas, ao mesmo tempo que, pelo equívoco e pela naturalização do em-
prego de tais termos, tornaram-se, também, obstáculos. Para investigar 
as atuações dessas gestões estatais de poder, querendo contornar as am-
biguidades apontadas em torno dos usos de tutela/tutelar, foram também 
imprescindíveis as vias abertas por um conjunto de textos que analisam 
exercícios de poder estatal que Souza Lima chamou “tutelar”. Nas pala-
vras do autor,

[c]om esta expressão procurei descrever um modo específi co de estati-
zação de certos poderes incidentes sobre o espaço, através do controle 
e da alocação diferencial e hierarquizada de populações para as quais 
se criam estatutos diferenciados e discricionários nos planos jurídico e/
ou administrativo (…). É importante esclarecer que não se trata aqui do 
biopoder, ou do chamado poder pastoral foucaultiano stricto sensu, mas 
das respostas políticas ‘mais econômicas’ de uma elite de origem crioula 
(SOUZA LIMA, 2002, p. 14-16).

Tais ferramentas analíticas – redefi nidas, em parte, por Adriana Vian-
na em seu tratamento de relações de menoridade (1997; 2002) – orientaram 
minha refl exão sobre o que presenciara no foro prevencional de menores 
da cidade de Córdoba: uns exercícios de poder que auxiliavam e reprodu-
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ziam menoridades por intermédio de ações administrativo-judiciais que 
precisavam de e procuravam, por meio de suas formas de aconselhamento 
e fórmulas de compromisso, a anuência dos administrados, fossem eles 
legalmente menores ou maiores de idade. Uma proteção judicial que, re-
estabelecendo relações assimétricas, reproduzia desigualdades e também 
vinculava, enlaçando material e moralmente administradores e adminis-
trados por meio de – e em – processos judiciais referentes a ‘menores’.

Para repensar a tutela em um sentido socioantropológico preciso e não 
apenas em sua forma legal, estimo necessário reconhecer que na aparência 
frágil de uma administração estatal que necessita do compromisso dos 
administrados poderia radicar parte de sua efi cácia. Precisar os alcances 
e os sentidos da tutela contribui para a compreensão de modos de gestão 
estatal de menoridades que atravessaram reformas legais “de fundo e de 
forma” e continuaram administrando, como pode ser comprovado nos tri-
bunais prevencionais de menores cordoveses, mesmo em meio a horizontes 
de referências normativas cambiantes e até contraditórias.

Por fi m, deter-se nas instrumentalizações da voz tutelar pode contri-
buir para o propósito de alcançar uma compreensão maior sobre exercí-
cios estatais de poder que se realizavam, também, porque não se podia 
fugir dos convênios internacionais, dos mandatos legais, de uma imagem 
de burocracia racional, da aspiração ao desenvolvimento e, muito menos, 
declarar-se impotente e/ou incapaz de proteger as crianças.

Referências bibliográficas

AVERSA, M. M. El Problema de la Infancia Abandonada y Delincuente: la Ley de Patro-
nato de Menores (1919). In: IX JORNADAS ESCUELAS. Departamentos de Historia de 
Córdoba, 2003.

BELLUSCIO, A. Una Ley en Parte Inútil y en Parte Peligrosa: la 26.061. Revista La Ley, v. 
I, fev. 2006.

BELOFF, M. Estado de Avance del Proceso de Adecuación de la Legislación Provincial a la 
Convención Internacional sobre Derechos del Niño en la Argentina. Documento preparado 
para o Foro de Legisladores Provinciales sobre Derechos del Niño, 1997.

___. Los Derechos del Niño en el Sistema Interamericano. Buenos Aires: Editores del Puerto, 
2004.

___. Constitución y Derechos del Niño. In: BAIGÚN, D. et al. Estudios sobre la Justicia 
Penal: Homenaje al Prof. Julio B. J. Mayer. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2005. 

BOURDIEU, P. Elementos para una Sociología del Campo Jurídico. In: ___; TEUBNER, G. 
La Fuerza del Derecho. Santa Fé de Botogá: Siglo del Hombre Editores, 2000. 



Tutela 413

CARLI, S. Historia de la Infancia: una Mirada a la Relación entre Cultura, Educación, 
Sociedad y Política en Argentina. Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 
Educación, ano III, n. 4, 1994. 

CIAFARDO, E. Los Niños en la Ciudad de Buenos Aires, 1890-1910. Buenos Aires: CEA-
merica Latina-CEAL, 1992.

COSTA, M.; GAGLIANO, R. Las Infancias de la Minoridad. In: DUSCHATZKY, S. 
(Comp.). Tutelados y Asistidos. Programas Sociales, Políticas Públicas y Subjetividad. Bue-
nos Aires: Paidós, 2000. 

COWEN, M. P. Nacimientos, Partos y Problemas de la Primera Infancia. Fines del Siglo 
XVIII y Primeras Décadas del siglo XIX. In: MORENO, J. L. (Comp.). La Política Social 
antes de la Política Social. Caridad, Benefi cencia y Política Social en Buenos Aires, Siglos 
XVII a XX. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2000. 

CRESCENTE, S. De la Vigencia Normativa a la Vigencia Social de la Ley 26.061. In: 
GARCÍA MÉNDEZ, E. (Comp.). Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes. Análisis de la Ley 26.061. Buenos Aires: Del Puerto, 2008. 

DAROQUI, A. Hagamos de Cuenta... Entre el Azar y la Contingencia. In: GUEMURE-
MAN, S. (Comp.). Érase una Vez... un Tribunal de Menores. Observatorio de Demandas y 
Respuestas en Tribunales de Menores en la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Depar-
tamento de Publicaciones; Facultad de Derecho, 2005. 

DAROQUI, A.; GUEMUREMAN, S. Los Menores de Hoy, de Ayer y de Siempre. Un Recor-
rido Histórico desde una Perspectiva Crítica. Delito y Sociedad, ano 8, n. 13, 1999. 

DILORETTO, M. G. La Investigación del Área Social desde Programas Alternativos de Ex-
ternación de Jóvenes Tutelados. La Experiencia en el Sistema de Sostén (Programa Externa-
tivo de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires). Comunicação apresentada 
nas IV Jornadas Nacionales de Investigación de Infancia y Adolescencia, la Convención de 
los Derechos del Niño y las prácticas sociales, Rosario, 20-22 de outubro [CD Rom], 2005.

DOMENECH, E.; GUIDO, M. L. El Paradigma del Patronato. De la Salvación a la Victimi-
zación del Niño. La Plata: Ed. Universidad de la Plata, 2003.

DONZELOT, J. La Policía de las Familias. Buenos Aires: Nueva Visión, 2008.

EROLES, C.; FAZZIO; SCANDIZZO (Comp.). Políticas Públicas de Infancia. Una Mirada 
desde los Derechos. Buenos Aires: Ed. Espacio, 2001.

FAMÁ, M. V.; HERRERA, M. Crónica de una Ley Anunciada y Ansiada. Anales de Legis-
lación, ADLA, 2005-E, 5809, 2005.

FONSECA, C. Os direitos da criança. Dialogando com o ECA. In: TERTO JR., V.; ALVES, 
C. F.; FONSECA, C. (Org.). Antropologia, diversidade e direitos humanos. Diálogos inter-
disciplinares. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2004.

___; CARDARELLO, A. Derechos de los Más y Menos Humanos. In: TISCORNIA, S.; 
PITA, M. (Ed.). Derechos Humanos, Tribunales y Policías en Argentina y Brasil. Estudios 
en Antropología Jurídica. Buenos Aires: Antropofagia, 2005. 

FUCITO, F. ¿Podrá Cambiar la Justicia en la Argentina?. 2. ed. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2002.



414 Maria Gabriela Lugones

GARCÍA MÉNDEZ, E. Cidadania da criança: a Revolução Francesa com 200 anos de atra-
so. Revista Inscrita (Conselho Federal do Serviço Social do Brasil), ano 1, n.1, p. 27-32, nov. 
1997a.

___. Derecho de la Infancia – Adolescencia en América Latina: de la Situación Irregular a la 
Protección Integral. Bogotá: Ediciones Forum Pacis, 1997b.

___. [1989]. Para una Historia del Control Socio-penal de la Infancia: la Informalidad de los 
Mecanismos Formales de Control social. In: ___. Infancia. De los Derechos y de la Justicia. 
Buenos Aires: Editores del Puerto, 1998. 

___. La Cuestión de la Infancia: entre el Autoritarismo y la Democracia. In: GUEMURE-
MAN, S.; DAROQUI, A. La Niñez Ajusticiada. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2001.

___. Hijos y Entenados. In: ___ (Comp.). Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. Análisis de la Ley 26.061. 2. ed. cor., aum. e atual. Buenos Aires: Editores 
del Puerto, 2008. 

___; BELOFF, M. (Comp.). Infancia, Ley y Democracia en América Latina. Bogotá: Temis-
-De Palma, 1998.

___; CARRANZA, E. (Org.). Del revés al derecho. La Condición Jurídica de la Infancia en 
América Latina: Bases para una Reforma Legislativa. Buenos Aires: Galerna; Unicef; Unicri; 
Ilanud, 1992.

GONZÁLEZ, F. A. Niñez y benefi cencia: un Acercamiento a los Discursos y las Estrategias 
Disciplinarias en Torno a los Niños Abandonados en Buenos Aires de Principios del Siglo 
XX (1900-1930). In: MORENO, J. L. (Comp.). La Política Social antes de la Política Social. 
Caridad, Benefi cencia y Política Social en Buenos Aires, siglos XVII a XX. Buenos Aires: 
Prometeo Libros, 2000. 

GRINBERG, J.; HÜBER, B. El Expediente como Jeroglífi co. Descifrando la Averiguación 
de Situación. In: GUEMUREMAN, S. (Comp.). Érase una Vez... un Tribunal de Menores. 
Buenos Aires: Facultad de Derecho-UBA, 2005. 

GUEMUREMAN, S. El Centro de Atención de Menores en Tránsito (CAMET): su Accionar 
desde una Perspectiva Diacrónica. In: LAJE, M. I. (Ed.). Libro de Ponencias de las Segundas 
Jornadas Internacionales la Investigación Social sobre la Infancia y la Adolescencia, la Con-
vención Internacional sobre los Derechos del Niño y las Prácticas Sociales. Córdoba: Unicef; 
Fundación Arcor, 2000. p. 119-134.

___. Caracterización de la situación judicial de los tribunales en la provincia de Buenos 
Aires”. In: ___ (Comp.). Érase una Vez... un Tribunal de Menores. Observatorio de Deman-
das y Respuestas en Tribunales de Menores en la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: 
Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, 2005.

___; DAROQUI, A. La Niñez Ajusticiada. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2001.

LARRANDART, L. Prehistoria e Historia del Control Socio Penal de la Infancia. In: GAR-
CÍA MÉNDEZ, E.; BIANCHI, M. del C. (Comp.). Ser Niño en América Latina: de las Ne-
cesidades a los Derechos. Buenos Aires: Galerna, 1991. 

___; LARRANDART, L.; OTANO, G. Desarrollo de los Tribunales de Menores en Argenti-
na: 1920-1923. In: GARCÍA MÉNDEZ, E.; CARRANZA, E. (Org.). Del Revés al Derecho. 
La Condición Jurídica de la Infancia en América Latina: Bases para una Reforma Legislati-
va. Buenos Aires: Galerna; Unicef; Unicri; Ilanud. 2002.



Tutela 415

LUGONES, M. G. Uma visita aos expedientes: os processos judiciais referentes aos meno-
res, Córdoba, Argentina, na metade do século XX. 2004. Dissertação (Mestrado em Antro-
pologia) – PPGAS/MN, UFRJ, Rio de Janeiro.

___. Obrando en Autos, Obrando en Vidas. Formas e fórmulas de proteção judicial dos tri-
bunais prevencionais de menores de Córdoba, Argentina, nos começos do século XXI. 2009. 
Tese (Doutorado em Antropologia) – PPGAS/MN, UFRJ, Rio de Janeiro.

MAGISTRIS, G.; ORTIZ LUNA, F.; REINOSO, V. Derechos Humanos de los Más Jóve-
nes. Entre Discursos y Prácticas. Comunicação apresentada nas IV Jornadas Nacionales 
de Investigación de Infancia y Adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño y las 
prácticas sociales. Rosario, 20-22 de outubro [CD Rom], 2005.

MASSARI, F.; OLIVA, T. Informe sobre la Actividad Desarrollada por la Unidad Judicial 
de la Mujer en Córdoba. Comunicação apresentada nas IX Jornadas Interdisciplinarias e 1ª 
Conferencia Internacional de Familia, Menores y Mediación, Morón, 26-29 outubro [Livro 
de comunicações], 2005.

MUSA, L. La Dimensión Política de la Ley 26.061. In: GARCÍA MÉNDEZ, E. (Comp.). 
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis de la Ley 26.061. 
Buenos Aires: Del Puerto. 2008. 

PLATT, A. Los “Salvadores del Niño” o la Invención de la Delincuencia. México: Siglo 
XXI, 2001. 

REARTES, J. El Proceso Judicial Aplicado a Niños Sometidos al Patronato del Estado. Do-
cumento de Trabalho apresentado perante o Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Córdoba: UNC, 1999.

___. Ley 26.061: Alcance e Impacto en la Provincia de Córdoba. In: GARCÍA MÉNDEZ, 
E. (Comp.). Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis de 
la Ley 26.061. Buenos Aires: Del Puerto, 2008. 

___; BAZO QUEIROLO, M. L. Legislacion y Práctica Judicial en el Fuero Correccional 
de Menores en Córdoba. Comunicação apresentada perante a Comisión de Vigencia de los 
Derechos del Niño. Córdoba: Inecip, 2005.

RODRÍGUEZ, A. et al. La Ley del Niño y del Adolescente de Mendoza y la Función Tu-
telar del Estado: Procesos Decisionales y Políticas Sociales en Red. Algunas Conclusiones. 
Comunicação apresentada nas IV Jornadas Nacionales de Investigación de Infancia y Ado-
lescencia, la Convención de los Derechos del Niño y las prácticas sociales. Rosario, 20-22 
de outubro [CD Rom], 2005.

SORÁ, C. Nuevo Fuero para Viejos Problemas: los Primeros Pasos del Tribunal de Menores 
Através de un Caso. In: MORENO, J. L. (Comp.). La Política Social antes de la Política 
Social. Caridad, Benefi cencia y Política Social en Buenos Aires, Siglos XVII a XX. Buenos 
Aires: Prometeo Libros, 2000. 

SOUZA LIMA, A. C. de. Um grande cerco de paz. Poder tutelar, indianidade e formação do 
Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995.

___. Sobre gestar e gerir a desigualdade: pontos de investigação e diálogo. In: ___ (Org.). 
Gestar e gerir. Estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2002. 



416 Maria Gabriela Lugones

VIANNA, A. de R. O mal que se adivinha. Polícia de minoridade no Rio de Janeiro, 1910-
1920. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997.

___. Limites da menoridade: tutela, família e autoridade em julgamento. 2002. Tese (Douto-
rado em Antropologia) – PPGAS/MN, UFRJ, Rio de Janeiro.

VILLALTA, C. Una Filantrópica Posición Social: los Jueces en la Justicia de Menores. In: 
TISCORNIA, S. (Comp.). Burocracias y Violencia. Estudios de Antropología Jurídica. Bue-
nos Aires: Antropofagia, 2004. 

___. ¿De Quién Son los Niños Pobres? El Debate por la Tutela. In: TISCORNIA, S.; PITA, 
M. (Ed.). Derechos Humanos, Tribunales y Policías en Argentina y Brasil. Estudios de An-
tropología Jurídica. Buenos Aires: Antropofagia, 2005. 

___. Reconfi guraciones Institucionales en el Campo de Organismos Destinados a la Infancia: 
las Tensiones entre lo Administrativo y lo Judicial. Comunicação apresentada na VII Reuni-
ón de Antropología del Mercosur (RAM), Porto Alegre, 23-26 de julho, 2007.

VILLEGAS, P. Más Allá de las Movidas Legislativas... la Corporación Judicial y sus Prácti-
cas. El Mejor Reaseguro de que Nada Cambie. In: GUEMUREMAN et al. (Comp.). Érase 
una Vez... un Tribunal de Menores. Buenos Aires: Dpto. Publicaciones; Facultad de Dere-
cho-UBA, 2005.

ZANONNI, E. A. El Patronato del Estado y la Reciente Ley 26.061. Revista La Ley (LL), 
año LXIX, n. 219, 10 nov. 2005.

ZAPIOLA, M. C. La Ley de Patronato de 1919: una Reestructuración Parcial de los Vín-
culos entre Estado y “Minoridad”. Comunicação apresentada nas Jornadas de Historia de 
la Infancia en Argentina, 1880-1960. Enfoques, problemas y perspectivas, organizadas pela 
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento/ Universidad de San Andrés, Los Polvorines, 18 
de novembro, 2008.



Tutela, família e vizinhança: alguns comentários

John Comerford

A minha relação com o tema da tutela é mais distante do que a dos pes-
quisadores reunidos neste volume. Há, certamente, possibilidades interes-
santes, ainda não devidamente exploradas, de diálogo entre a discussão da 
tutela e um tema de pesquisa no qual tenho investido, que é o sindicalismo 
de trabalhadores rurais. É interessante trazer para este debate uma discus-
são sobre a “tutela político-administrativa” que o Ministério do Traba-
lho exerceu sobre os sindicatos de trabalhadores rurais durante um longo 
tempo e que deixou marcas nos sindicatos. Quero aqui pensar as práticas 
sindicais em termos de um campo de noções que, de alguma maneira, são 
aproximáveis à noção de tutela. Ainda que os trabalhadores rurais não se-
jam propriamente uma população tutelada, as agências voltadas para eles, 
inclusive os sindicatos, acionam algumas circunstâncias práticas e repre-
sentações tutelares. Aqueles que compõem os sindicatos de trabalhadores 
rurais pensam suas atividades em termos de representação política – luta, 
mobilização ou prestação de serviços – e frequentemente concebem suas 
ações ante uma população vista como sem estudo, simples, ingênua como 
formas de ajuda, proteção, cuidado e até caridade. Nesse sentido, os traba-
lhadores são vistos como uma população “tutelável”, que não é plenamente 
autônoma, que precisa ser protegida e cuidada. Essa visão não deixa de 
encontrar ressonância, em algumas circunstâncias, na autoimagem desses 
trabalhadores, constituindo um componente de sua condição dominada. É 
frequente a posição dos dirigentes sindicais e funcionários dos sindicatos 
como mediadores da relação dos trabalhadores rurais com agências como 
a previdência social, conduzindo essa relação a partir da própria demanda 
dos trabalhadores. O sindicado “protege” e “cuida” de seus associados, 
gerando, a partir dessas intervenções, uma dívida de gratidão e reconheci-
mento. Certamente, varia bastante o tom em que essa mediação sindical é 
exercida. Mas há depoimentos de dirigentes sindicais que deixam transpa-
recer o espírito “tutelar” que adotam em suas diversas atividades junto à 
sua “base”. O registro tutelar atravessa esse universo de práticas sindicais 
e, para os próprios dirigentes, nem sempre é fácil se distanciar.
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Além dessa possibilidade de cruzamento entre a noção de tutela e o 
tema mais específi co com que venho trabalhando, outra coisa me chamou 
a atenção nos três textos aqui enfocados (Vianna, Lugones e Silva), uma 
conexão substantiva com as pesquisas que fi z enfocando sindicatos: o tema 
da família e das relações com parentes, vizinhos e comunidade. No caso 
da pesquisa sobre sindicatos de trabalhadores rurais em Minas Gerais, 
discutir esses tópicos, sobretudo família, foi essencial para compreender a 
forma efetiva de implementação e de atuação cotidiana dos sindicatos para 
além da sua defi nição jurídica. Digamos que mirei nos sindicatos e acertei 
na família. Em certo sentido, a família não é a mesma família que eu teria 
encontrado se tivesse, de início, procurado por ela. O mesmo acontece, de 
certo modo, nos três casos aqui discutidos. Todos enfocam instituições, 
como o centro de atendimento psicossocial ou os juizados, e encontram 
teias de relações muito complexas que vão aparecendo aos poucos e envol-
vendo familiares, vizinhos, amigos. É uma riqueza de relações que aparece, 
talvez um pouco surpreendentemente, ao focar agências estatais no plano 
de sua atuação cotidiana para implementação efetiva de políticas e pro-
gramas. Então, em certo sentido, acho que a família vista a partir do foco 
dos sindicatos tem proximidade, pela maneira como as nossas pesquisas 
a abordam, com o modo como a família é vista pelos juizados ou centros 
de atendimento psicossocial. Creio que essa aproximação tem a ver com o 
fato de que estamos todos tematizando a relação de interdependência entre 
forma institucional, fi gurações morais e formas de exercício do poder.

Acho que, além desse cruzamento em torno do tema da família e da 
dimensão moral, há outro em termos da situação de pesquisa em comum 
que enfrentamos: trabalhar um campo já muito recortado em termos jurí-
dicos, seja o da representação sindical, o da tutela sobre os menores ou o 
da gestão dos loucos. Todos têm em comum o fato de estarem muito de-
marcados por militantes muito próximos da academia. Isso implica lidar 
com formas muito peculiares de transitar de um registro para outro, entre 
o registro jurídico, o militante e o analítico. Há uma questão prática de 
pesquisa que é, por assim dizer, a de como se desenredar. Como produzir 
um tipo de conhecimento que é diferente do produzido pelo Estado, pela 
militância ou, ainda, pelas próprias famílias e comunidades envolvidas 
nos dramas dessa tutela. Temos em comum a questão de como descrever 
esses dramas sem prescrever, de como chegar a uma descrição, digamos, 
descritiva e não prescritiva.

Os textos analisados atravessam três tipos de registros ou chaves dife-
rentes, que os autores separam para fi ns analíticos, em uma operação im-
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portante para fi ns de conhecimento: o registro jurídico, o moral e o analí-
tico. Uma característica importante dessa relação entre forma institucional 
e fi guração moral nos campos analisados é justamente a de misturar, de 
determinadas maneiras, esses três registros.

Uma chave é a da tutela como fi gura jurídica e administrativa: as nor-
mas da produção dos registros burocráticos, as prescrições, a adequação à 
forma institucional, onde está em jogo a busca de resolução de problemas 
sociais e administrativos. Outra chave é a tutela como fi gura moral, que 
não necessariamente aparece com o nome “tutela”, mas como uma cons-
telação de valores morais, formas de socialidade e expectativas comparti-
lhadas e naturalizadas que, de alguma maneira, aproximam-se, ao serem 
denominadas, desse campo semântico da tutela: a responsabilidade sobre a 
pessoa, a proteção, o cuidado, a formação do caráter, o respeito, o dever, a 
honra, quer dizer, todo um campo moral que se estende à questão do tra-
balho como prática formadora, como enfatiza Adriana Vianna. Por fi m, a 
terceira chave diz respeito à circunscrição, ao registro e à interpretação pelo 
analista dos atos de tutela, cuidado e proteção na prática cotidiana, assim 
como das formas de dramatização e dos diferentes níveis de regulação.

Os três trabalhos que abordo aqui, e creio que o conjunto dos traba-
lhos apresentados neste livro, separaram esses registros para compreendê-
-los de modo analiticamente produtivo. Mas é sempre preciso ter em vista 
que, de acordo com as indicações dos trabalhos, a tutela funciona efeti-
vamente misturando esses registros ou chaves (mesmo a chave conceitual 
ou analítica, na medida em que é apropriada fora do contexto analítico 
ou estritamente acadêmico), costurando-os de formas muito específi cas e 
constitutivas desses universos, bem descritas pelos trabalhos apresentados.

A questão da família e, mais amplamente, em alguma medida, da co-
munidade, da vizinhança, aparece de maneira central nesses textos. Nes-
ses termos, o registro moral parece ser essencial e, ao mesmo tempo, nem 
sempre explícito. De alguma maneira a dimensão moral da tutela sugere, 
de maneira muito naturalizada, a ideia de proximidade, no sentido de fa-
miliaridade e familiarização. A ideia de tutela me parece muito próxima 
de noções morais constitutivas da família. O foco na família é estratégico 
para deslindar como se dá essa costura entre moral e administração. No 
caso dos sindicatos de trabalhadores rurais, a representação legal e mili-
tante do trabalho sindical passava, na prática, pela mediação moral dos 
dirigentes e das suas famílias, que assumiam o sindicato diante da comu-
nidade para tornar efetiva a representação sindical, mesmo que esta já 
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estivesse prevista jurídica e administrativamente. Essa prática tem alguma 
analogia com os casos que estão sendo analisados aqui.

Outra questão importante, enfatizada por Adriana Vianna, é como 
abordar o Estado e a família de modo que tais entidades não apareçam 
como fi guras já previamente resolvidas, construídas, mas como sendo 
constituídas em ato. Isso ajuda a perceber as suas interdependências. Nos 
três textos aqui discutidos, família e Estado se atravessam mutuamente. 
O Estado se constitui cotidianamente acionando a família; e a família se 
constitui cotidianamente acionando o Estado. É um atravessamento mú-
tuo, onde não há um ponto de partida, uma suposta oposição entre públi-
co e privado, mas sim uma dupla apropriação, por assim dizer, do Estado 
pelas famílias e das famílias pelo Estado. Os textos mostram uma multi-
plicidade tanto de fi guras do Estado quanto de fi guras da família. Famí-
lia quer dizer várias coisas e Estado quer dizer várias coisas, também. O 
Estado – em toda a diversidade de agentes, práticas e concepções cobertas 
por tal termo – aciona famílias, parentes, vizinhos e comunidades que, 
por sua vez, também se apropriam de formas e agentes estatais variados 
para reconfi gurar suas relações, igualmente diversas e heterogêneas. Isso 
aparece com muita clareza em vários outros trabalhos aqui discutidos. De 
diferentes maneiras, a discussão da tutela caminha no sentido de relativi-
zar e questionar a oposição entre privado e público, família e Estado, de 
uma maneira bastante forte.

Vários capítulos deste livro, inclusive os três aqui debatidos, referem-se 
a um momento em que está em jogo, na ordem do dia, promover sujeitos 
de direito, promover cidadanização, buscar parcerias. O curioso é que, 
muitas vezes, o que é feito com uma intenção tem um resultado não espe-
rado, que é a complexifi cação e reconfi guração de redes familiares, a mul-
tiplicação de formas de autoridade a partir dessas redes que se apropriam 
da intenção inicial, desses projetos de cidadanização, que inesperadamente 
parecem, por vezes, reforçar o exercício de poderes concebidos como de 
ordem moral.

Uma outra observação que me parece fundamental com relação aos 
atos de tutela é a dimensão de exibição pública, por parte do Estado, da 
sua capacidade de intervir. Exibição essa que é constitutiva da sua capa-
cidade mesma de intervir. Há algo muito interessante no texto de Lugo-
nes, que mostra que isso catalisa intensas exibições públicas de capacidade 
moral por parte da família. Tanto o Estado precisa mostrar-se coerente e 
exibir a efi cácia de sua intervenção administrativa quanto as famílias, que 
são objeto dessa intervenção, precisam exibir e mostrar a coerência de suas 
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capacidades morais e sua capacidade de intervenção na esfera moral. Há, 
nessas duas atitudes, uma nítida interdependência.

Durante os debates, mencionou-se que uma das especifi cidades do 
exercício do poder tutelar é a ideia de “fazer o bem”. Fazer o bem no sen-
tido moral, e não simplesmente administrar bem o potencial produtivo da 
população ou resguardar bem sua saúde. A tutela, na condição de poder 
exercido pelo Estado, passa, portanto, pela mediação de uma linguagem 
moral, de um recorte moral. Com isso, a administração tem, na linguagem 
da família, da familiarização e da desfamiliarização, uma mediação cen-
tral. Ao trazer esse tipo de recorte moral para o centro da cena, essa forma 
de exercício de poder enreda as famílias na burocracia e a burocracia nas 
futricas, fofocas e intrigas constitutivas da dinâmica moral da familiari-
zação e da desfamiliarização, das famílias e vizinhanças e comunidades 
como espaços morais.

Os textos aqui enfocados indicam que, no exercício do atendimento 
psicossocial ou no encaminhamento dos processos de guarda, os agentes 
burocráticos precisam aprender a conhecer, e bem, as fofocas, as pequenas 
histórias, saber de tudo o que está se passando na vizinhança e no “seio 
da família”. Mas conhecer uma fofoca, obter uma informação de ordem 
moral, não tem como ser um ato neutro, burocrático – pressupõe e produz 
envolvimento, é um pouco como a feitiçaria na análise de Favret-Saada.1 
Não é um conhecimento que possa ser pautado pela busca de “objetivida-
de”. E esse tipo de linguagem, conhecimento e dinâmica morais, no qual, 
parece-me, esse tipo de exercício de poder se apoia e se enreda, levando 
em conta o que os textos nos apresentam, traz ao centro da cena o “fazer 
o bem”. Ao mesmo tempo, necessariamente tematiza a possibilidade de 
“fazer o mal”. Parece-me colocar em andamento uma dinâmica sempre 
muito tensa e com uma tensão que é de ordem especifi camente moral. Es-
ses universos morais jogam o tempo todo com a possibilidade de traição, 
de desrespeito, de insinuação, de provocação, de desordem. E dramatizam 
sempre todo esse universo de possibilidades, como se depreende do texto 
de Lugones, por exemplo. A família, a vizinhança, a amizade, os parentes 
implicam a produção de um espaço de ordem, mas, também, necessaria-
mente, de dramática desordem. Parece-me que esses projetos e práticas 
de intervenção estatal, mesmo quando orientados pela perspectiva da ci-
dadanização, apoiam-se, de alguma maneira, na possibilidade de que a 
família, a comunidade e a vizinhança ajudem a compor a ordem, a criar 

1 Refi ro-me ao livro Les mots, La mort, les sorts. La sorcellerie das le Bocage. Paris: 
Gallimard, 1977.
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uma cidadania mais estável e ancorada, uma administração pública mais 
efi caz, enfi m. Mas os trabalhos aqui debatidos mostram que a família e 
essas outras unidades que funcionam em termos morais, com toda uma 
ordem moral que elas produzem e da qual são produto, são justamente 
um foco potencial de desordem, de dramas, de dramatizações que surgem 
ali o tempo todo, como, por sinal, assinalam sempre os nossos escritores, 
romancistas e cronistas mais perspicazes e irônicos.
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