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A Sociodiversidade e a acumulação predatória 

Sociodiversidade em Risco 

Agradeço em primeiro lugar o convite de Andréa Zhouri para participar desta mesa, cuja 

composição por si só constitui uma honra para mim, e volto a dizer a ela que a razão para ter decli-

nado inicialmente essa honra é que não sou um especialista nos grandes projetos, e minha experiên-

cia de antropólogo tem sido com grupos sociais que ainda estão ainda à margem deles.  

Na linguagem dos seringueiros os centros são locais de moradia e trabalho no meio da flo-

resta, enquanto a margem refere-se aos rios que conectam os centros à nação e ao mundo.  É o in-

verso da nossa linguagem, na qual os centros dos seringueiros estão à margem da vida nacional, e 

onde as margens deles é que os aproximam dos nossos centros. Pode-se dizer que é uma questão do 

do quadro de referência. O fato é que hoje, a floresta onde ficam os centros para seringueiros é hoje 

arrastada para o centro capitalista que deseja estar agora em toda parte.  

Hoje, as águas do Madeira-Madre de Dios, do Purus, do Juruá e do Ucayali formam uma 

uma única mancha que recobre Bolívia, Peru e Brasil. Essa mancha, no sudoeste amazônico pré-

andino, abriga muitos povos de diferentes familias lingüísticas e tradições culturais variadas – os 

Cashinahua autóctones, os Ashaninca que vieram do sopé andino e os camponeses extrativistas de 

origem nordestino, e outros povos de variadas linguas dos troncos Arwak, Pano e Latino. A história 

próxima desses povos está assombrada hoje pelo espectro do projetos de exploração petrolífera e 

dos impactos antecipados da extensão da BR-364 por Pucallpa, duplicando o acesso ao Pacífico 

através do Peru com uma segunda rota criando assim a infra-estrutura para o escoamento de carne e 

madeira e interligando diretamente a faixa de fronteira do Brasil, formada inteiramente de Terras 

Indigenas, Reservas Extrativistas e Parques Nacionais, com um território que abriga 30 milhões de 

pessoas num raio de 600 km com centro em Cruzeiro do Sul. Havia duas rotas de ligação entre a 

agroindústria do centro-oeste brasuleiro e os mercados trans-pacíficos, passando pelo Peru: a rota 

que segue de Rio Branco em direção ao sul, por Cuzco e Arequipe, recém-inaugurada (veja-se: 

construtora Odebrecht). A outra rota continua a partir de Rio Branco ao longo da BR-364 no sentido 

originalmente previsto pelos militares nos anos 1970.  Já há uns dez anos as classes dominantes e 

governos locais fazemplanos sobre os detalhes do segundo trajeto, que envolve uma estrada peruana 

em construção cruzando o Ucaialy em Pucallpa, e seguindo por Hánaco e Ánchash para terminar no 

porto de Chimbote, trajeto mais curto para levar soja, trigo, milho e madeira dos estados do Acre, 

Amazonas, Rondonia e Mato Grosso até a China—palavras textuais da mais recente reunião empre-

sarial-governamentl ocorrida em Rio Branco, em 14 de junho. Uma extensão de 900 km a partir de 
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Cruzeiro do Sul, conectando essencialmente centros agropecuários brasileiros ao mercado chinês – 

mas também ao mercado de madeira do Japão e da costa oeste norte-americana--, ao longo do qual 

o Acre poderá tornar-se mero ponto de baldeação, sem falar da população de 30 milhões que ficará 

articulada a Cruzeiro do Sul no mesmo raio de 900 km. Um trator acumulativo que passará pelo 

mosaico de sociodiversidade e de biodiversidade, cujos habitantes não foram consultados. Sem que 

tenha havido um fórum dos povos desse corredor trans-oceânico trinacional, nós, antropólogos, 

seremos em breve recrutados para fazer “estudos mitigatórios de impacto”, sempre post-facto, e 

pré-eleições. Mas já recebo mensagens ansiosas de amigos da floresta, que podem ser consultadas 

no blog de Mariana Pantoja (www.aflora), sobre os primeiros testes que utilizam explosões de su-

perfície para a prospecção petrolífera.  

Esse exemplo de irrupção desenvolvimentista sobre a faixa de diversidade máxima nas pro-

ximidades do Pacífico (lembremos-um mosaico de componentes biológicos e culturais de Arwak 

pré-andinos, de Panos interfluviais, e da tradição camponesa-nordestina, sem esquecer da cultura 

mundial com a qual essas fortes tradições estão hoje em constante interação) leva a outro, na beira-

da do Atlântico. É o caso dos Caiçaras, cujos remanescentes estendom-se do Paraná ao Rio de Ja-

neiro, povo competente na ciência do uso múltiplo e combinado de montanha, restiga e praias, her-

deiro de tradições técnicas e cosmológicas de camponeses, de pescadores-coletores, e de costumes e 

musicalidade de migrantes açorianos.  Uma parte desse povo, os Caiçaras de Juréia, cujas famílias 

já eram nomeadas nos registros paroquiais na década de 1850, e que prestaram serviços ao império, 

estão nesse mesmo momento sob ameaça de expulsão judicial, como se fossem posseiros de uma 

recente Estação Ecológica na qual de habitantes passaram a ser intrusos. Jovens biologos investidos 

do poder de burocratas plenipotenciários administram despoticamente essa expulsão, cujo efeito é a 

erosão da sociodiversidade e a conversão do habitat Caiçara em reserva para uso turístico de cunho 

científico ou recreativo – fonte de “renda diferencial” para empresas e universidades. E aproveito 

para pré-anunciar uma moção que será proposta na Assembléia Geral desta Associação em defesa 

dos Caiçaras da Juréia, símbolo mais urgente da condição de risco a que estão sujeitos os povos 

caiçaras de todo o litoral atlantico-sul.  

Esse caso é um exemplo miniaturizado da prepotência estatal pesando contraditóriamente 

sobre povos tradicionais que o Governo Federal declara proteger através de decretos e programas. 

Mas é também exemplo da capacidade de resistencia de povos diferenciados por seus territórios 

materiais e imateriais – isto é, o mar-montanha-mangue, e o fandango por assim dizer. Evidente-

mente não preciso dizer nada sobre o caso de escala gigantescamente maior que é o da Usina Belo 

Monte e do mosaico de sociodiversidade do Xingu e bacias vizinhas. As sessões desse simpósio 
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cobrem muito bem todos os seus aspectos com voz de especialistas e pensadores. Restando apenas 

lembrar que no Xingu está em jogo o horizonte de uma sociedade nacional que abriga a variedade 

social em ato, como mosaico do presente, e em potência, como possibilidades para o futuro. O que 

está em jogo é em suma um patrimônio de territorios-natureza e de informação biologico-social, de 

patrimônios técnicos e de riqueza metafísica, de uso de corpos e de movimentos , cujo rendimento 

não podemos sequer avaliar e quantificar. Foi a lição que trouxe da reunião de Altamira em novem-

bro do ano passado, e que me fez sentir que podia contribuir para este grande simpósito.  

Além, é claro, do interesse pela diversidade dos sistemas agrícolas-culturais brasileiros e so-

bre a ação erosiva dos mercados e das políticas de Estado sobre a diversidade material e imaterial 

que eles contêm.  

Acumulação, destruição, renda diferencial 

Juntam-se assim em um único tema a visibilização dos centros de sociodiversidade e a ânsia 

devoradora da acumulação capitalista.  E sobre essa ânsia, cujo nome é “desenvolvimento” margens 

que são centrais e em centros que são tratados como margem da acumulação  

Está em curso uma luta pela diversidade, ou ainda, uma luta pela diferença. É interessante 

lembrar que essa luta se chamava no século XIX de disputa pela apropriação da “renda diferencial 

da terra” – isto é, de um fluxo de riqueza resultante da apropriação privada das “vantagens” naturais 

da localização, das quedas d´água, das florestas virgens, dos solos férteis, da abundância mineral. 

Se a luta pela terra era entre nós até pouco tempo pela renda “absoluta” da terra – contra o 

monopólio forçado de uma fração extensiva do globo que não foi contudo criada por ninguém --,  

hoje em dia ela é uma luta “diferencial” onde entra em jogo a informação contida em cada uma 

dessas frações (José de Souza Martins escreveu amplamente sobre a primeira modalidade). Hoje há 

uma “renda da diferença” – que é por exemplo o fluxo potencial de royalties resultado da 

diversidade genômica da floresta, bem como dos conhecimentos tradicionais de indígenas e 

camponeses.  Ora, toda vez que se fala do “desenvolvimento sustentável” através de negócios que 

podem render dinheiro, ou quando se fala de “capital natural”, fala-se da possibilidade de 

transformar a diferença natural e social das margens em dinheiro – tanto dinheiro por ano, aos juros 

em vigor, c 

O que me leva a um retrospecto sumarissimo da noção de acumulação formulada há um 

século atrás pela grande teórica e militante comunista que foi Rosa Luxemburg. Ela foi além da 

teoria da renda diferencial e da renda absoluta que Marx deixou como rascunhos inconclusos, bem 
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como da teoria da reprodução do capital em seu conjunto que também restou em formato incoado 

nos manuscritos do grande teórico. Ela ampliou a teoria da acumulação do capital que está no 

volume I do Capital, o único realmente publicado por Marx. Eis o que diz Rosa. Ao contrário do 

que dizem os esquemas ideais de reprodução harmoniosa do capital em seu conjunto, apresentados 

no volume II do Capital que Engels editou e publicou, não há no mundo real capitalista reprodução 

e muito menos acumulação capitalista harmoniosa e auto-sustendada. O que há, diz ela, é sempre 

expansão desequilibrada, caótica e predatória. A predação consiste no fato de que, segundo ela, o 

centro formado pelo modo de produção capitalista se alimenta necessáriamente de uma periferia 

constituída por inúmeros regimes não-capitalistas – relação essa de incorporação predatória porque 

destrói aquilo de que se alimenta como condição de sua vitalidade. Essa periferia é apropriada e 

destruída ao se converter em mercados consumidores, e em fonte de recursos e matérias-prima. Um 

dos exemplos de Rosa é o ciclo da borracha no Putumayo peruano-colombiano. Mas para ela essa 

não era uma fase “primitiva” do capitalismo, e sim o modo necessário de crescimento do capital. 

Em outras palavras: o “desenvolvimento capitalista” significa a desagregação da obra coletiva da 

humanidade em seu entorno.  

Meio século depois do assassinato de Rosa Luxemburg em 1919, o economista romeno 

Georgescu-Roegen afirmou em 1971  que todo crescimento econômico, capitalista ou não, é de 

natureza predatória no seguinte sentido: transforma energia rica em diversidade em energia com 

baixa diversidade. Em outras palavras, todo crescimento econômico gera entropia a curto ou a longo 

prazo. O economista romeno fazia assim uma síntese de Carnot com Marx. O jovem Carnot, 

refletindo por volta de 1820 sobre os limites ao funcionamento de máquinas a vapor, chegou à 

Segunda Lei da Termodinâmica. A primeira Lei diz que a “a energia se conserva”, mas a SEgunda 

Lei (que ele aliás descobriu sem conhecer a primeira) diz que “há um limite no aproveitamento da 

energia quando ela se transforma de sua forma-calor para sua forma-trabalho”). Mais 

especificamente ainda, Carnot descobriu que é preciso uma diferença de calor – diferença entre 

quente e frio – para realizar trabalho (para que um peso seja levantado, para que uma roda gire 

erguendo um peso). 
1
  A mensagem da Segunda Lei é que, ao produzir trabalho, essa diferença é 

perdida. A Segunda Lei diz, em suma, que a energia sempre transita de estados de diferença 

(reservatório quente e reservatório frio) para estados de semelhança (reservatórios com 

temperaturas idênticas). A perda de diferença é o que se chama de aumento de entropia. A 

                                                 

1
 “A produção de força motiva é portanto devida em máquinas de vapor não ao consumo efetivo de calórico, mas a seu 

transporte de um corpo quente para um corpo frio”.  
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mensagem de Luxemburg podia ser reformulada assim: a acumulação industrial se alimenta de 

aumento de entropia.  

O melhor que podemos fazer é administrar bem a única fonte temporáriamente estável – na 

nossa escala histórica – de energia de baixa entropia que é a luz solar, e aqui “administrar bem” 

significa usar com parcimônia a variedade e complexidade de vida desenvolvida na terra a partir 

desse fluxo – nosso “patrimônio-terra” . Georgescu-Roegen, que conhecia muito bem sistemas 

sociais camponeses de sua terra natal e dessa forma tinha na cabeça um modelo da atividade 

econômica não-capitalista, afirmou enfaticamente que o fim da atividade econômica deveria ser o 

desfrute da vida,  e não a acumulação. Mas o desfrute da vida significa, a longo prazo, e na 

perspectiva da vida como um tudo, a permanência e a proliferação da variedade.  

Reservas de diferença 

Aldeias florestais interligadas por redes fluviais e trilhas sub-florestais, e remanescentes das 

colocações de seringais – mini-aldeias dispersas pela floresta habitados por sobreviventes dos 

migrantes camponeses trans-amazonicos durantes bolhas extrativistas --, quilombos com 

sobreviventes de povos transatlanticos africanos engolidos pela acumulação primitiva escravista, 

caipiras e sertanejos de vários tipos encaixados em montanhas e em chapadas do sudeste e do Brasil 

central – com inúmeras variedades que começam a ser cartografadas e assim localizadas, como os 

faxinais do Paraná (florestas antropizadas que no passado eram territórios extrativos, florestas de 

altitude média, com migrantes transatlânticos desta vez expulsos da Europa pela acumulação 

capitalista de lá) – tudo isso são reservas de diferença no entorno e no interior mesmo do 

capitalismo em expansão predatória.  

O conceito de sociodiversidade, uma a contribuição do pensamento não-acadêmico 

brasileiro à cultura antropológica, aponta assim para outra forma de diferença – a diferença social. 

Mas há duas formas de usar e de aproveitar a diferença natural, social e imaterial. Uma maneira é a 

destruição da diferença para gerar rapidamente um estoque de riqueza – é a destruição da floresta, 

do cerrado, do pantanal, do manguezal para dar lugar a madeira, a plantações de eucalipto e a 

criatórios de camarão; é a destruição da multiplicidade de guerreiros e xamãs, de pescadores e 

artesãs, para dar lugar a membros do exército de reserva laboral empregado em “serviços” (em 

fluxos de trabalho barato).   

Sonhamos com uma outra via – porque a antropologia não a ciência do pessimismo. Essa 

outra via é o uso prolongado da diferença tendo como seu fim o usufruto da vida. Mas falta à 
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antropologia, ao lado das suas ciências-irmãs do passado, as chamadas ciências sociais (neste século 

caminhamos para uma integração ainda sem nome das ciências da vida, da sociedade e da matéria).  

E a expressão é sonhamos porque esse sonho não tomou o formato da imaginação – para não dizer 

de projetos. Ele está contudo desenhados nos exemplos de modos alternativos de vida social 

oferecidos pela diversidade de povos indígenas, de povos afrodescendentes, de povos mestiços-

camponeses, que ocupam – ou transitam por – diferentes sistemas humano-naturais na América. 

Esses exemplos atravessam o continente, indo dos povos nômades guarani e dos tradicionais 

caiçaras do litoral atlântico aos “isolados” do Javari e do Juruá no sopé dos Andes orientais, 

subindo a cordilheira e descendo até o Pacífico. Esses exemplos constituem um reservatório de 

paisagens, de entes vivos, de corpos naturais, de artefatos, musicalidades, cozinhas, regimes de uso 

e de circulação de bens, nominações e parentescos, festas e ontologias – cuja perda destrutiva será 

lamentada pelas civilizações do futuro.  

As disputas por territorialidades físicas combinam-se agora com a resistência de metafísicas 

territorializadas – outro nome para cosmologias e mitologias ameríndias e afrodescendentes, par a 

par com nossas cosmologias e mitologias mais conhecidas como ontologias e filosofias. Trata-se 

também de disputas pelo direito reconhecimento da existência da pluralidade de ciências indígenas 

e camponesas – sementes virtuais, que já começam a proliferar em rede, de universidades do futuro 

que escaparão, com apoio nas mais recentes técnicas, do modelo ainda medieval do saber 

enclausurado nas academias. Em suma, as questões de territorialidade se imbricam em questões de 

metafísica  – a metafísica indígena que vê nas pedras seus antepassados, que vê no chão a presença 

dos antigos, que vê nos astros atores de dramas terrestres. Por isso, não há conflito digno de nota 

entre a antropologia das territórialidades e a antropologia das ontologias e socialidades porque, 

longe de se excluírem, é evidente ao pensarmos melhor que é preciso olhar para o invisível – seja 

ele chamado ambiciosamente de comunismo, ou de uma vida bastantemente boa  -- para que haja 

ânimo de lutar pelo visível que é o chão onde a vida real é vivida.  

 

Fim  
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Anexo. Alguns antecedentes conceituais  i 

Acumulação contemporânea e predação 

O desenvolvimento – entendido implicitamente como uma rota capitalista para acumulação 

– é o o termo da Guerra Fria para combater a alternativa que era na primeira metade do século a 

acumulação com revolução social. Os antropólogos mais jovens, e talvez alguns dos maduros, tal-

vez não tenham aberto nenhum livro de Rosa Luxemburg, a grande teórica e militante comunista da 

Alemanha no começo do século. Rosa Luxemburg publicou em dois grossos volumes um livro inti-

tulado A Acumulação do Capital. É obra de uma marxista convicta, e que consiste em uma aguda 

crítica à teoria de Marx sobre a acumulação do capital. Ela achava que o esquema harmonioso de 

reprodução ampliada do capitalista formulado matematicamente por Marx no segundo volume do 

Capital (publicado postumamente) era radicalmente contraditório com a dinamica de acumulação 

em permanente desequilíbrio que o próprio Marx descreveu nos volume I e III (também póstumo) e 

que em vez de harmonia era atravessado por crises que tenderiam a agigantar-se até um colapso 

generalizado e irreversível. Para críticos de Rosa, ela confundiu no fundo dois regimes econômicos: 

pois os modelos de crescimento equilibrado que Marx construiu no volume III corresponderia na 

pratica ao horizonte da acumulação planificada (e foram de fato refinados matemáticamente pela 

escola soviética nas décadas de 1920), enquanto o cenário de caos – com desequilibrio crônico entre 

demanda e oferta entre os setores da indústria – seria um efeito da acumulação capitalista. Ora, 

emerge aqui uma curiosa clarividência de Rosa, que permitiu que ela atingisse com sua teoria a 

natureza da acumulação industrial tanto em sua forma capitalista com “anarquia de mercado” como 

em sua forma de “planejamento burocrático”, passando por todas as combinações de mercado e 

planejamento estatal que alimentam a violência acumulativa, seja no Brasil de Belo Monte seja na 

China das Três Gargantas. A tese de Riosa consistia no seguinte: a acumulação de capital – o 

crecsimento da produção e do consumo de mercadorias dependia de maneira vital da destruição da 

diversidade de regimes sociais não-mercantis no entorno do modo de produção capitalista.. A 

expansão capitalista sempre foi, e continua sendo, um processo de exploração destrutiva da 

diversidade social em sua margem. Não há diferença entre acumulação “primitiva” e 

desenvolvimento contemporâneo.  Acumualçaõ significa, ante nossos olhos e no Brasil, como na 

China, separação de povos de sua base material e intelectual de vida e a sua consequente conversão 

em “força de trabalho” disponível para emprego na máquina do mundo capitalista – e a isso se 

chama de formação de um mercado de trabalho --, e a constituição de uma população dependente 

do dinheiro para ter acesso a coisas para viver – e a isso se chama formação de um mercado de 
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consumo. Ambos os processos implicam a desorganização de regimes locais de produção e de 

reflexão – na maior parte dos casos sociedades de classe apoiadas em campesinatos e dirigidas por 

elites agrárias, em outros casos povos de caçadores e coletores marginais em relação a esses estados 

de base rural e mercantil. Essa expansão destrói a base de recursos e de pessoas ao operar como 

uma imensa economia de extração insustentável – a saber, sugando ecossistemas para transformá-

los em matéria-prima e em suporte físico para produção capitalista, destruindo povos insurgentes 

(como ocorreu na fase mais intensiva de exploração da borracha na África e na Amazônia), e 

erodindo competencias, habitus e conhecimentos acumulados por outros. Junto com a corrida pelas 

reservas ainda intocadas por recursos e mercados – isto é, pessoas transformáveis em operários e 

consumidores --, declarou-se a guerra generalizada inter-colonial, isto é, a disputa pelos territórios 

ainda apropriáveis pelas grandes companhias multinacionais da época associadas a Estados 

Nacionais.  

Eis o vislumbre importante:  

 (1) primeiro, um modo de produção capitalista que enquanto sistema (analítico) está imerso 

em um banho virtualmente infinito de regimes não-capitalistas de pessoas, coisas, técnicas e 

pensamentos, e (2) segundo, um “banho de baixa entropia” que consiste em reservas de biomassa 

acumulada seja na forma de carvão e de petróleo, seja em forma de floresta, seja na forma de 

diversidade orgânica.  

Falamos acima de diversidade de modos de vida social. Essa diversidade social, ou 

sociodiversidade, foi o conceito brasileiro que complementou a noção de biodiversidade que, antes 

do advento da mudança climática, teve papel importante em movimentos de critica interna à 

acumulação. Sob os dois conceitos está a noção de diversidade. Hoje, Marx diria que a diversidade 

é umaforça produtiva, talvez a mais importante desde a segunda metade do século XX – pois como 

se sabe a informação  que na época de Marx podia ser tratada como um dado sem custo para a 

expansão capitalista é hoje uma mercadoria disputada. Na verdade,  o valor da diferença foi 

percebido antes que a noção de informação enquanto diferença tenha sido descoberta.  

Assim, o jovem Carnot,  por volta de 1820, antes mesmo de conhecer a Primeira Lei da 

Termodinâmica, que diz que “a energia se conserva”, chegou à Segunda Lei (c. 1850), que diz que 

“há um limite no aproveitamento da energia quando ela se transforma de sua forma-calor para sua 

forma-trabalho”). Mais especificamente ainda, Carnot descobriu que é preciso uma diferença de 
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calor – diferença entre quente e frio – para realizar trabalho (para que um peso seja levantado, para 

que uma roda gire erguendo um peso). 
2
  A mensagem da Segunda Lei é que energia sempre transita 

de estados de diferença (reservatório quente e reservatório frio) para estados de semelhança 

(reservatórios com temperaturas idênticas). A perda de diferença requer um nome e ela é a única 

maneira identificada até hoje para expressar a direção de uma duração: entropia crescente.  Isso 

significa que para que uma máquina a vapor funcione indefinidamente, é preciso que a caldeira 

esteja imersa em um reservatório frio. 

Georgescu-Roegen fez uma síntese da teoria do calor de Carnot e da teoria da reprodução de 

Marx, da mesma maneira que Schrödinger combinou Carnot com a teoria da evolução de Darwin. 

Eis o que diz Georgescu-Roegen em 1971: 

“… todo a nossa vida econômica se alimenta de baixa entropia, a saber, tecidos, madeira, 

louça, cobre, etc., todas elas estruturas altamente ordenadas”  (p. 278). Georgescu-Roegen afirmou 

em também: 

“Mais uma vez, é a ciência termodinâmica que explica porque coisas que são úteis tamb~em 

têm valor econômico—que não deve ser confundido com preço. Por exemplo, a terra, 

embora não possa ser consumida, obtém seu valor econômico de dois fatos: primeiro, a terra 

é a única rede com a qual podemos apanhar a forma mais vital de baixa entropia para nõs, e 

em segundo lugar, o tamanho da rede é imutável. Outras coisas são escassas em um sentido 

que não se aplica à terra, porque, em primeiro lugar, a quantidade de baixa entropia em 

nosso ambiente (pelo menos) diminui continua e irregovavelmente, e em segundo, uma cada 

quantidade de baixa entropia só pode ser utilizada por nós uma única vez.” (p. 278).  

Para Georgescu-Roegen, todo o processo econômico é entrópico: “ … do ponto de vista 

puramente físico, o processo econômico é entrópico: ele nem cria nem consumo energia, mas 

apenas transforma baixa entropia em alga entropia” (p. 281). 

Mas Georgescu-Roegen introduz a essa altura uma diferença entre o processo entrópico da 

natureza e a entropia induzida pela ação humana. Essa diferença reside em que, segundo ele, o 

verdadeiro “produto” do processo econômico não é um fluxo físico de lixo, mas o desfrute da vida.” 

(p. 282). É estranho que Georgescu-Roegen ignore, ao que parece, os fenômenos da vida em geral, 

no interior dos quais a vida humana são um mero capítulo. Ou é possível que ele tenha guardado na 

manga da camisa a possibilidade teórica de conceber o “processo econômico” como um caso 

particular de processos orgânicos, dando assim ao “desfrute da vida” um alcance extra-antrópico.  

                                                 

2
 “A produção de força motiva é portanto devida em máquinas de vapor não ao consumo efetivo de calórico, mas a seu 

transporte de um corpo quente para um corpo frio”.  
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Vejamos agora o que Georgescu-Roegen diz da relação entre entropia e desenvolvimento.  

“ O desenvolvimento econômico – despido de toda a obstrução da roupagem conferida a ele 

pelos modelos de crescimento ora em voga – resume-se a apenas dois elementos: o 

desenvolvimento propriamente dito, i.e., a inovação de peneiras mais finas para peneiras a 

baixa entropia de modo a diminuir a proporção dela que inevitavelmente vai para o lixo, e o 

crescimento puro, i.e. a expansão do processo de peneiramento com as peneiras existentes.” 

(p. 294).  

Eis a conclusão geral:  

“ … mesmo com uma população constante e com um fluxo constante per capita dos recursos 

extraídos por mineração, o dote da humanidade será cedo ou tarde exaurida se a carreira da 

espécie humana não chegar ao fim antes em consequência de outros fatores” (p. 296). 

Georgescu-Roegen criticava aqui Marx e Morgan, junto com todo o pensamento moderno 

sobre o poder da ciência e da técnica para fornecer a uma população humana teoricamente ilimitada 

em número uma satisfação também teoricamente ilimitada de necessidades virtualmente infinitas.  

Mas Georgescu-Roegen não passou apenas essa mensagem negativa de longo prazo. Ele 

também questionou a solução de curto prazo dominante no pensamento econômico que ignora as 

diferenças de contextos sociais e institucionais. A conclusão mais geral a que o grande pensador 

romeno havia chegado é que “ a ciência econômic anão pode ser ao mesmo tempo uma ciência 

teórica e uma ciência pertinente”. E essa afirmação tem a seguinte conclusão: 

“ … a tenacidade com a qual nos agarramos ao dogma de que a teoria oficial [a teoria 

standard] é válida em todos os arranjos institucionais (…) tem enormes consequências para 

os eforços mundiais para desenvolver a economia de nações que diferem em suas 

instituições dos paises capitalistas. Essas consequências podem ficar na história como o 

monumento máximo à auto-confiança arrogante de alguns dos servos da ciência. 

Por exemplo, a maioria de nós juramos pelo axioma—que na verdade vem de Marx—de que 

o desenvolvimento industrial é o único caminho para o desenvolvimento econômico geral, 

isto é, também para o desenvolvimento agrícola. Como evidência fatual, invocamos o fato 

incontrovertível de que a industrialização resultou no desenvolvimento generalizado no sul 

dos Estados Unidos. Mas a visão sedimentada do economista convencional—o que é com 

para um país é bom para outro—nos impede de perceber que, em primeiro lugar, o sul é 

parte integrante da economia capitalista mais avançada e, em segundo lugar, que o agricultor 

norte-americano não é institucionalmente diêncio (ou mesmo comparável) ao agricultor 

Indiano ou a qualquer outro camponês.”  (Georgescu-Roegen, p. 329). ]   

Uma razão pela qual a ciência econômica não pode ser uma “ciência teórica” é resumida por 

Georgescu-Roegen em uma citação difícil de traduzir. Ela diz:  

 “Existem noventa e seis modos diferentes de fazer leis tribais 
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E cada-um-deles-está-certo!”
3
 

O fato de que o autor tenha sido Rudyard Kipling, inglês e colonialista, o autor da síntese 

adotada por Georgescu-Roegen, é deixado à reflexão do leitor. A moral do economista romeno é 

simples:  

“ As leis da sociedade capitalista … não são válidas para o sistema feudal, nem para uma 

economia agrária com superpopulação.” (G.-R., p. 330) 

E tampouco, acrescentamos sem esforço, para uma economia floresta-indígena com pouca 

população e grande diversidade cultural-natural. Mas o credo de Georgescu-Roegen não é a 

imutabilidade das “noventa e seis leis” tribais, cada uma diferente das outras e todas elas certas. A 

visão dele é evolvimentista, onde o processo de evolver é sinônimo de mudança de qualidade e não 

de aumento quantitativo mensurável pelos indicadores capitalistas.  

“O número de economic lays não nem sequer finito; ao contrário, há um espectro contínuo 

de formas que deslizam uma na outra ‘a medida que o processo econômico evolve e cedo ou 

tarde se torna tão diferente como um pássaro difere de uma minhoca. É portanto a natureza 

evolucionária do processo econômico que proíbe a apreensão de todos os seus aspectos 

relevantes por meio de um esquema aritmomórfico, mesmo que seja um esquema dinâmico”  

(G.-R.,p. 330) 

O método que Georgescu-Roegen preconizava para a ciência econômica era o raciocínio 

dialético, que para Georgescu-Roegen significa essencialmente que era preciso usar conceitos que 

violassem o princípio da contradição – em outras palavras, “… temos que aceitar que, em certos 

casos pelo menos, é o caso que ´B é tanto A como não-A’…”  (G.-R., p. 46). Com o vocabulário de 

Newton da Costa, Georgescu-Roegen estava propondo para o raciocínio econômica uma lógica 

paraconsistente. 

Georgescu-Roegen tinha algo a dizer sobre “sociedades tradicionais”. Em primeiro lugar, 

diz ele, ações de “agentes econômicos” não resultam da escolha entre pacotes de bens, mas também 

do valor que os modos de agir possuem conforme a “matriz cultural do agente”.  Segundo 

Georgescu-Roegen, as sociedades em que o “fator da ação” é importante para as escolhas são as 

aquelas chamadas de “tradicionais” . Mas isso, continua ele, é um pleonasmo, porque toda 

sociedade tem suas tradições. O alvo de Georgescu-Roegen – que nos inícios de sua carreira 

                                                 

3
  “There are nine and sixty ways of constructing tribal lays/ And-every-single-one-of-them-is-right!” (citado por 

Georgescu-Roegen).  
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estudou camponeses romenos e tinha experiência direta do que dizia – são os economistas que 

declaram que o comportamento camponês é “irracional”. Para ele, ao contrário, camponeses agem 

“racionalmente”. Para o agricultor norte-americano, o comportamento do cultivador filipino que 

dispense grandes estoques de porcos em festivais anuais é irracional, mas para o segundo é o norte-

americano quem age irracionalmente. “Os dois vivem em nichos ecológicos diferentes e cada um 

deles possui uma Weltanschauung diferente.” (p. 346).] 

 G.-R. partiu, como Rosa Luxemburgi, da análise marxista da reprodução Essa lei será 

aplicada à economia por Georgescu-Roegen  em sua obra de 1971. , utilizando a noção de entropia 

introduzida – sem o nome – por Carnot, e que é a idéia-chave da Revolução Industrial. Georgescu-

Rogen escreveu já em ...:  

“A idéia de que o processo economico não é um análogo mecânico, mas sim uma 

transformação unidirecional e entrópica começou a passar pela minha cabeça há muito 

tempo atrás, quando via os poços de petróleo do campo de Ploesti, famosos pelas duas 

guerras, se exaurirem um após o outro, e quando comecei a tomar consciência da luta dos 

camponeses romenos contra a deterioração do solo de cultivo pelo uso contínuo e também 

por causa das chuvas. Contudo, foi a nova representação de um processo que fez possível 

com que eu cristalizasse meus pensamentos descrevendo pela primeira vez o processo 

econômico como a transformação entrópica de recursos naturais valiosos (baixa entropia) 

em lixo sem valor (alta entropia). Gostaria de acrescentar .. que esse é apenas o lado 

material do processo. O verdadeiro produto do processo econômico é um fluxo imaterial, o 

gozo da vida, cuja relação com a transformação entrópica de matéria-energia ainda está 

envolta em mistério” (Georgescu-Roegen, 1976, citado por John Gowdy e Susan Mesner, p.  

Entropia biosocial: o caso de sistemas agrícolas 

Erosão social e erosão biológica: “erosão” aqui é um caso particular da entropia bio-social. 

Significa: degradação de energia. Para deleuzianos: degradação do “élan vital”. Para marxistas: des-

truição das “forças produtivas do conhecimento (tradição e formas sociais)”, junto com a destruição 

das “forças produtivas naturais” e das “forças produtivas humanas” (em sua diversidade). Isso im-

plica em uma mudança na apreciação do papel relativo da informação e da natureza como forças 

produtivas, face a Marx. (Ele teve dúvidas sobre o caso das formações sociais camponesas na Rús-

sia – poderiam ser a base para uma nova formação social avançada e pós-capitalista? Essa dúvida se 

generaliza!) 

“... correntões, tratores, motosserras e desfolhantes, cujo objetivo é sempre o de criar um es-

paço estriável, um ente agronômico abstrato, próprio para a criação de gado ou a produção 

de vegetais agroindustriais, ambos, gado e monoculturas, absolutamente dependentes de in-

sumos sintéticos (hormônios e antibióticos, fertilizantes e agrotóxicos). “ (EVC) 
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Acumulação contemporânea e entropia social 

Um novo desenvolvimento? Da ditadura militar à democracia. 
ii
 Infra-estrutura e desestrutu-

ração generalizada
iii

  Desregulação: o Estado cede ao capital  
iv

 

 

Na década de 1970, ao mesmo tempo em que Georgescu-Roegen publicava seu livro sobre o 

processo econômico, o Milagre Econômico brasileiro fazia suas vítimas entre índios, camponeses, 

posseiros e militantes da luta direta contra a ditadura. A trans-amazônica e a BR-364 tornaram-se 

modelos do impacto ecológico e social da grande estratégia militarista cujo eixo geopolítico era 

baseado em grandes estradas que cortariam o Brasil Central e a Amazônia de leste a oeste e de sul a 

norte, conectando o sudeste brasileiro com o Pacífico tanto na calha norte como na calha sul do 

Amazonas. Como subproduto desse projeto de infra-estrutura rodoviária que visava ao mesmo tem-

po as reservas minerais e madeireiras da Amazônia (alvo principal do grandioso levantamento de 

recursos potenciais que foi o Radambrasil), bem a incorporação de fontes hídricas de energia e, fi-

nalmente, a incorporação de vastas terras da Amazônia à economia agropecuária beneficiada pelo 

excedente de camponeses empobrecidos do Nordeste e pelos despojados de terra do Centro-Sul. 

Tratava-se da acumulação do tipo que Luxemburg havia descrito – a acumulação “primitiva” como 

processo regular de destruição e incorporação da diversidade de modos de produzir--, e do desen-

volvimento que Georgescu-Roegen denunciou como contrário ao fim do “desfrute da vida” que 

deveria ser apoiado na diversidade dos sistemas culturais. O que mudou então, já que aparentemente 

temos hoje “desenvolvimento sustentável” assegurado por uma enorme máquina regulatória da in-

tervenção no ambiente e da proteção a índios e algumas comunidades “tradicionais”? 

Uma visão da diferença está no papel do Estado como árbitro da territorialidade – ele estabe-

lece metas hierárquicas de “desenvolvimento”  como acumulação seguindo as metas estratégias que 

não mudaram essencialmente --, subordinando a elas uma divisão territorial que preserva territórios 

relativamente separados das rotas do “desenvolvimento”. Não há estratégias de diversidade de mo-

dos de desenvolvimento. Há uma estratégia apenas, assim como há uma linha dominante de pesqui-

as agronômica cujo Santo Graal é o aumento de produtividade acoplado à engenharia genética. E 

assim como sobram nesse modelo zonas de “conservação natural”  -- de onde são expulsos os resi-

dentes indígenas, quilombolas, caiçaras conforme o caso --, há zonas de “terra indígena”  e “reser-

vas de desenvolvimento sustentáveis” . Nesses últimos casos, o ideal sugerido é que camponeses e 

indígenas se convertam por sua vez em “empresários” sustententáveis – “negócios sustentáveis”, “ 

cadeias produtivas”, e assim por diante, essa é a linguagem dominante sem a qual pessoas parecem 
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não saber dizer nada.  

 Ora, quarenta anos depois vemos os mesmos traçados rodoviários que o pensamento geopo-

lítico de Golbery concebeu serem realizados, com a diferença de que Projetos desenvolvimentistas 

militares da ditadura. Retomam o binômio explorar/conservar (Parques, Reservas) (Henyo Barreto), 

com uma diferença (em vez de Parques/Reservas Naturais apenas, há agora Parques/Reservas Soci-

ais...).  

Caso retrógrado da Estação Ecológica da Juréia. Caiçaras-pescadores e camponeses expul-

sos em proveito de (a) turistas ecológicos (usuários permitidos e aceitos) e de (b) turistas científicos 

(estudantes, biólogos recém-formados) como residentes-usuários protegidos pela violência estatal. 

Violência e autoritarismo ambientalistas a serviço de uma orla dominada pelo capital-turismo, pelo 

consumo de hiper-ambientes (consumo natural) e pela administração biológica. 
v
 

Como diz Eduardo Viveiros de Castro:  

“...a Amazônia passou também a ser a arena onde se desenrola um drama decisivo: os atores 

nele envolvidos, conjugando de modo inédito a micro- e a macro-política, disputam o senti-

do do futuro.” (EVC 2011). 

A Emenda Miranda na Antropologia 

Antropólogos como parte do estudo da antropologia – um “ponto fixo” ignorado 

vi
Antropologos e desenvolvimento: pontos cegos da etnografia  

vii
 

Antropólogos são parte desse processo de várias maneiras. Desde os “anos do milagre” pelo 

menos a profissão tomou posições de luta em defesa de terras de índios e de camponeses explorados 

e ameaçados, assim como, nas cidades, alinhou-se na defesa de direitos de pessoas marginalizadas 

nas favelas, em apoio a movimentos sociais pelo direito à diversidade sexual e étnica.  

Mas a nova fase desenvolvimentista pós-ditadura é também uma grande arena de recruta-

mento e de engajamento direto de trabalhadores intelectuais. Os “intelectuais desgarrados” dos anos 

de 1950 a 1970 começaram a contemplar um campo de oportunidades de emprego não só em uni-

versidades em número crescente e em locações espalhadas por todo o Brasil, como em órgãos pú-

blicos encarregados de administrar terra, recursos naturais, questões culturais e étnicas -- juntamen-

te com o campo igualmente crescente de organizações não-governamentais. A atividade de antropó-

logos passou a fazer parte da máquina de produção de laudos, pareceres e relatórios para subsidiar a 

ação de Estado, menos que para a ação direta ou jurídica dos afetados, ou passou a ser parte das 

equipes de decisão em órgãos do governo ou em empresas privadas.  
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Nesse contexto uma posição que dá continuidade à resistência dos povos e das minorias 

ameaçadas pela destruição acumulativa. E isso se dá de duas formas, que absolutamente se excluem 

entre si.  Primeiro, a defesa da diversidade na luta pela distribuição territorial no Brasil – quem fica 

com as paisagens naturais-marginais? O papel da pesquisa antropologica no apoio de movimentos 

sociais agrários, étnicos, tradicionais!  Ver o que Alfredo Wagner está fazendo. Há uma cartografia 

social que visibiliza no mapa global a multiplicidade de sociedades como pontos e como manchas. 

Mas há também uma multiplicidade das cartografias – cartas que não permitem a composição em 

um único mapa (ver item seguinte).  

A outra é a luta na esfera da economia ontológica -- Na linguagem marxista adaptada: o 

“reino da mercadoria” ganhará a parada para se impor como o único mundo em vigor? (“Negócios, 

negócios sustentáveis”, “governança” (leia-se administração moderna), “mercados” (verdes, equita-

tivos), “royalties” e “denominações de origem”...).  Como fazer ouvir horizontes possíveis diferen-

tes?   Aqui, o que emerge é a disputa de territórios imateriais – de mundos que têm direitos à exis-

tência.  

Terceiro lema: combinar lutas por territoriais com lutas pelos territórios imateriais. Conflitos 

por territorialidades imateriais são lutas por identidades – criação de novos entes e entidades --, por 

linguagens, por ontologias. Forças produtivas: da natureza-ambiente (territórios no espaço materi-

al), das idéias (imaterialidade: informação como força produtiva); os artefatos-instrumentos e os 

corpos-habitus são “capitalização” de processos em coisas e corpos habituados. Tudo é objeto da 

análise crítica da antropologia: o estudo do outro lado da dissolução do entorno capitalista a serviço 

da invasão de todos os rincões do espaço material-imaterial pelo “des-enraizamento”, “des-

envolvimento”.  

Finalmente, cabe dar importância ao conceito “sociodiversidade” que foi colocado em circu-

lação, se não estou enganado, pelo ISA onde Carlos Alberto Ricardo, André Villas-Boas e Fany 

Ricardo, entre outros, integram um coletivo de pensamento e de ação com formato de rizoma. Ora, 

nesse conceito confluem as lutas territoriais materiais com as guerras de posição no domínio da 

imaterialidade – vejam-se como exemplo as propostas de “manejo do mundo”  como alternativas ao 

“manejo (de único mundo) capitalista”. Territórios de multiplicidade cultural-técnico como o Xingu 

e o Rio Negro são exemplos, e em escala menor também o territorio multi-cultural do alto Juruá. 

Contudo, são também exemplos as manchas de territorialidades e modos de vida camponesas nas 

chapadas (veredas, grotas, sertão), nos faxinais do Paraná, nos territórios comuns de fundos-de-

pasto, no manejo de montanha-e-mar dos caiçaras – atualmente ameaçados de expulsão pela trucu-
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lência legal de procuradores paulistas.  

A observação final evoca o papel dos intelectuais agarrados em funções associadas ao 

Estado e a empresas. Crise da autoridade científica da antropologia como efeito do modernismo. 

Necessidade do realismo antropológico – um realismo da multiplicidade de mundos.  

A emenda Miranda na pesquisa etnográfica é aqui necessária. Se um antropólogo é pago por 

uma empresa para realizar estudos preparatórios – mesmo com o objetivo explícito de identificar 

direitos de moradores e reconher suas reivindicações e aspirações --, deve ficar claro que  

“Tudo que o senhor e a senhora disserem poderá ser utilizado contra vocês, inclusive para 

deslocá-los de sua morada atual, não estando no meu poder afetar essas decisões; constitui 

seu direito permanecer em silêncio e buscar assessoria jurídica e técnica própria através de 

suas organizações, ou de antropólogos fornecidos pro bono por universidades ou pelo 

próprio Estado” 

A meu ver, uma declaração desse tipo, acompanhada da apresentação do termo de referencia 

utilizado, aplica-se tanto a trabalho encomendado pelo governo como por empresas. Um dispositivo 

desse tipo é pertinente também em casos em que a antropóloga ou antropólogo realizam um levan-

tamento para a FUNAI para identificar terra indígena e visitam no percurso camponeses, agriculto-

res e residentes tradicionais – situação em que é particularmente provavel que seu papel de defensor 

dos interesses de um grupo social seja confundido com o de defensor de interesses de outro grupo 

social em conflito com o primeiro.  

Finalmente, tornam-se necessários hoje estudos antropológicos no interior da máquina de 

Estado (FUNAI, EMBRAPA, MAPA, MCT, etc.) e das carreiras seguidas pelos antropólogos. Os 

cursos de antropologia não preparam profissionais para essas tarefas.  
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Notas no fim do texto 

                                                 

i “O processo de expansão capitalista em escala nacional e global tem implicado na intensiva exploração dos recursos 

naturais particularmente em areas que até recentemente eram economicamente marginais, bem como a expansão das 

fronteiras econômicas sobre territórios ocupados pela agricultura familiar, povos tradicionais e minorias étnicas.” 

(Ementa do Simposio 1) 

“... investimentos maciços em projetos de infra-estrutura de energia, transportes, mas também mineração e o 

agronegócio com revisão, inclusive, do Código Florestal” (Ementa do Simposio 2) 

Caracterizam estes empreendimentos a franca colisão com os modos de vida tradicionais, de povos indígenas e 

ribeirinhos, e com áreas protegidas em biomas protegidos pela legislação (Amazônia e Mata Atlântica, por exemplo).  

“... reterritorialização sobre toda a superfície do globo de um movimento secular de desterritorialização local, nacional e 

continental, ....” (Eduardo Viveiros de Castro) 

 
ii
 “Não obstante o processo de democratização do país, que culminou com a criação de um marco regulatório ambiental 

e com o reconhecimento de direitos diferenciados de cidadania, observa-se o acirramento de conflitos entre 

populações locais, agências do governo e grupos empresariais. Esta proliferação de conflitos acompanha a 

intensificação de investimentos nos chamados projetos de desenvolvimento, ocorrida na última década no 

Brasil.” (Ementa do Simposio) 

iii
 “Sessão 3: A Prática do Cientista Social diante dos Projetos de Desenvolvimento Coord.: Cintia Muller (UFBA). As 

intervenções desenvolvimentistas do Estado e das empresas (barragens, complexos portuários, distritos industriais, 

garimpos, obras de trânsito, empreendimentos de turismo, projetos de urbanização e outros projetos que geram 

impactos sociais e ambientais) criam as categorias de suas ações de deslocamento compulsório, expropriação 

(“populações atingidas”) e de movimentos migratórios para canteiros de obras e cidades que se transformam com o 

anúncio dos projetos (“populações atraídas”). ..” (Ementa do Simpósio) 

iv
 4 – SIMPÓSIO. SESSÃO 1 – Desregulação ambiental, descaso planejado e insegurança administrada. Coordenação: 

Rosa Acevedo (UFPA) Ementa: No Brasil, a regulação ambiental inicia na década de 1980 com a Lei nº 6.938/1981 e a 

Resolução CONAMA nº 001/1986 que criam a Política e o Sistema Nacional de Meio Ambiente e instituem a 

obrigatoriedade do Estudo de Impacto Ambiental. Nessa linha de avanços, a Constituição de 1988 incorporou princípios 

ambientais e contempla o Direito Ambiental como sendo um bem coletivo. A institucionalização da questão ambiental 

na década de 1990 representou condições de possibilidade, mesmo restritas, de avançar em matéria de direito ambiental 

e de garantias para grupos com sua reprodução material e social ameaçada. No novo modelo de governança do Estado, 

que prioriza a privatização, a desregulação, a liberalização e a livre ação do mercado, deslocaram-se os objetivos 

políticos da regulação ambiental. Instaura-se o descaso com aquela ordem e princípios que auguravam o controle dos 

empreendimentos privados e públicos. Desta feita, assiste-se a estratégias de administrar a insegurança dos projetos 

hidrelétricos, mineradores e do agronegócio sobre os recursos e o ambiente. No campo legal, se impõe um ritmo de 

mudança rápida (poderia se dizer cega) de códigos adstritos aos recursos ambientais (floresta, mineral, pesca).(Ementa 

do Simpósio.) 

 
v
 São, ademais, processos de decisão marcados por controvérsias sociotécnicas e disputas jurídicas (em cortes nacional 

e internacional) que apontam para situações de conflitos relevantes, envolvendo uma multiplicidade de atores. 

(Simposio 2) 

“Nesta sessão será problematizada a vulnerabilização dos povos tradicionais, tendo em vista o difícil reconhecimento 

oficial e baixo acesso às políticas públicas e, sobretudo, o fato de que boa parte das obras e empreendimentos em larga 

escala executados, ou em vias de execução, pelo influxo desenvolvimentista impactam seus territórios e modos de vida. 

Até mesmo medidas tidas como “mitigatórias” ao desenvolvimento, como a criação de unidades de conservação 

de proteção integral, têm instaurado conflitos em decorrência de sobreposição a territórios tradicionalmente 

ocupados. As medidas protecionistas do Estado têm se demonstrado frágeis, resultando muitas vezes em intervenções 

que comprometem a autonomia e liberdade, princípios constitutivos desses povos. Os marcos regulatórios de acesso 

institucionalizado ao território demonstram ser insuficientes para atender aos variados processos de territorialização. 

Nesta sessão, serão também problematizados os dispositivos legais - convenções e tratados internacionais, dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais - que buscam assegurar direitos de povos e comunidades tradicionais, bem como 

os processos de mobilização e enfrentamento ao governo e antagonistas, na luta pela garantia desses direitos.(Ementa da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
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Sessao 3) 

vi
 “Neste cenário, os antropólogos têm sido envolvidos crescentemente, seja para atuar como peritos e consultores no 

processo de licenciamento ambiental, seja como assessores e mediadores de conflitos entre empresas, Estado e 

movimentos sociais. É possível afirmar, pois, que a antropologia enfrenta desafios impulsionados pelas recentes 

transformações sociais, políticas e tecnológicas.” (Ementa do Simposio 1) 

vii
 “Desenvolvendo pesquisas em Universidades e/ou atuando em perícias e assessorias junto a órgãos administrativos, 

judiciários ou movimentos sociais, os antropólogos têm se defrontado com situações altamente conflituosas, em 

contextos que envolvem disputas por territórios e recursos ambientais, e a garantia de direitos constitucionais a grupos e 

coletividades diversas. São contextos complexos, marcados pela atuação de redes que perpassam as arenas e os poderes 

locais, mas também fóruns político-institucionais de maior amplitude, conformados por grandes interesses políticos e 

econômicos. O objetivo da mesa é refletir sobre as condições de realização do trabalho antropológico nessas situações, 

considerando, por um lado, a dimensão estratégica de que esse se reveste, seja devido à capacidade de movimentação do 

antropólogo junto a diferentes esferas de interação, seja devido às repercussões do conhecimento produzido para a 

legitimidade de pleitos por direitos. Acrescente-se a isso, as ameaças e os obstáculos que podem se fazer presentes em 

diferentes momentos e circuitos, envolvendo, entre outras, situações de risco em campo, pressões ou limites colocados à 

autoria, divulgação e apropriação do saber produzido.”(Ementa do Simposio 4). 


