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Introdução	

Na	 introdução	 ao	 livro	 Insurgent	 Encounters,	 Jeffrey	 Juris	 e	 Alex	 Khasnabish	 (2013)	

argumentam	 que	 a	 "etnografia	 politicamente	 engajada"	 consegue	 descobrir	 assuntos	

empíricos	 e	 gerar	 insights	 teóricos	 críticos	 que	 não	 seriam	 acessíveis	 a	métodos	 objetivistas	

tradicionais.	A	etnografia	engajada	também	é	capaz	de	produzir	análises	que	podem	ajudar	os	

ativistas	 a	 desenvolver	 estratégias	 para	 superar	 barreiras	 e	 obstáculos	 organizativos,	 e	 é	

interessante	 que	 os	 próprios	 militantes	 cultivem	 a	 "sensibilidade	 etnográfica",	 para	 que	

tenham	mais	 facilidade	ao	negociar	 entre	as	diferentes	 formas	de	 compreensão	e	 visão	que	

trazem	 para	 os	 movimentos	 e	 redes.	 Finalmente,	 os	 diferentes	 trabalhos	 de	 etnografia	

engajada	e	seus	pesquisadores	constituem	eles	mesmos	parte	dos	movimentos	sociais	e	suas	

redes:	um	lugar	que	ajuda	a	conectar	diferentes	processos,	fluxos	e	relações,	gerando	as	suas	

próprias	dinâmicas	e	que	sempre	aponta	para	outros	sentidos,	eventos	e	locais.	Ela	combina	a	

"descrição	 densa"2	 com	 uma	 estratégia	 etnográfica	 que	 não	 é	 tanto	 multissituada	 (embora	

este	 possa	 ser	 um	 dos	 seus	 componentes)	 quanto	 colaborativa	 e	 conectada	 em	 rede.	 Mas	

quais	seriam	os	efeitos	do	engajamento	na	objetividade	das	pesquisas?	

Este	 artigo	 traz	 um	balanço	 das	 experiências	 do	 autor	 durante	 as	 suas	 pesquisas	 de	

mestrado	 e	 doutorado	 (FIGUEIREDO,	 2006;	 2015),	 apresentando	 dados	 inéditos	 sobre	 os	

métodos	e	analisando	as	diferentes	relações	que	foram	sendo	estabelecidas	entre	etnografia,	

engajamento	político	e	objetividade	científica.	Marx	propôs	a	"práxis"	-	dialética	da	teoria	e	da	

prática	-	como	critério	de	validade	científica	e	de	transformação	do	mundo.	Paulo	Freire	(2005)	

afirma	que	a	ação	sem	a	reflexão	é	"ativismo",	e	a	reflexão	sem	a	ação	é	"verbalismo",	ambas	

incapazes	de	transformar	o	mundo.	Não	se	 trata,	para	ele,	apenas	de	encontrar	uma	ciência	

verdadeira.	 É	 a	 realização	 da	 condição	 humana	 que	 depende	 da	 práxis	 dialógica:	 "não	 é	 no	

silêncio	que	os	homens	se	fazem,	mas	na	palavra	[dialogada],	no	trabalho,	na	ação-reflexão"	

(p.	 90).	 Talvez	 por	 isso,	 é	 comum	 que	 as	metodologias	 de	 pesquisa	 que	 enfatizam	 a	 práxis	

dialógica	 tenham	 um	 caráter	 ético	 ou	 normativo,	 e	 sejam	 pouco	 reflexivas	 sobre	 as	 suas	

																																																													
1	Trabalho	apresentado	no	GT	98	"Antropología	de	 la	política	colectiva:	desafíos	teóricometodológicos	
para	una	práctica	etnográfica	desde	América	Latina"	da	XI	Reunião	de	Antropologia	do	Mercosul,	que	
aconteceu	em	Montevidéu	entre	os	dias	30	de	novembro	e	4	de	dezembro	de	2015.	
2	 "Descrição	 densa"	 é	 o	 conceito	 de	 Clifford	 Geertz	 (1989)	 para	 definir	 o	 que	 é,	 para	 ele,	 o	 objetivo	
definidor	 do	 método	 etnográfico:	 interpretar	 os	 significados	 que	 as	 ações	 sociais	 têm	 para	 os	 seus	
próprios	agentes.	



condições	de	objetividade.	Neste	 artigo	 seguiremos	 a	proposta	de	Fabian	 (2008)	 de	 analisar	

criticamente	os	detalhes	de	experiências	de	pesquisa	dialógica	em	busca	das	 suas	condições	

concretas	 de	 objetividade.	 Ao	 final,	 ficará	 demonstrado	 que	 a	 objetividade	 como	 olhar	

distanciado	em	relação	a	um	"objeto"	reproduz	relações	coloniais	de	poder	e	conhecimento,	e	

que	a	invenção	de	ciências	descolonizadas	tem	muito	a	ganhar	não	com	um	engajamento	que	

restrinja	 os	 campos	 de	 interlocução	 do	 pesquisador,	 mas	 com	 engajamentos	 múltiplos	 que	

correspondam	à	tecedura	de	redes	de	interlocução	e	ação	inovadoras	tanto	na	transformação	

das	relações	sociais	quanto	na	produção	de	conhecimentos	socialmente	relevantes.	

A	objetividade	como	olhar	distanciado	

Algumas	pessoas	 se	politizam	e	 se	 tornam	militantes	quando	estudam	em	cursos	de	

ciências	 humanas,	 mas	 com	 vários	 militantes	 ocorre	 o	 contrário.	 Escolhi	 estudar	 ciências	

sociais	como	consequência	do	meu	engajamento	no	movimento	estudantil	secundarista,	e	por	

acreditar	 que	 para	 transformar	 o	 mundo	 é	 necessário	 conhecê-lo.	 Na	 universidade	 passei	

alguns	 anos	 sem	me	 identificar	 com	 qualquer	movimento	 social,	mas	 continuei	 a	 encarar	 o	

estudo	 como	uma	preparação	para	militâncias	 futuras.	 Em	1995,	 quando	 conheci	 o	 Exército	

Zapatista	de	Libertação	Nacional,	me	 identifiquei	politicamente	com	o	movimento	e	por	 isso	

resolvi	 pesquisar	 ele.	Minha	 vontade	 era	 ir	 ao	México,	 aprender	 a	 sabedoria	 dos	militantes	

zapatistas	 e	 trazer	 um	 pouco	 dela	 para	 os	 ativistas	 brasileiros.	 Pode-se	 dizer,	 portanto,	 que	

nesta	 primeira	 experiência	 de	 pesquisa	 o	 engajamento	 político	 englobava	 e	 orientava	 os	

objetivos	 e	 a	 método,	 embora	 esse	 tipo	 de	 revelação	 não	 coubesse	 no	 tipo	 de	 relato	

metodológico	que	aprendi	a	fazer	na	época.	

Por	que	me	identifiquei	com	o	zapatismo?	Eu	nasci	durante	o	exílio	dos	meus	pais,	que	

eram	militantes	do	movimento	estudantil	de	1968	que	estavam	ajudando	a	renovar	os	ideais	

revolucionários	 através	 da	 crítica	 dos	 regimes	 autoritários	 e	 totalitários	 dos	 dois	 lados	 da	

Guerra	Fria.	Os	sofrimentos	relacionados	às	ditaduras	do	Brasil	e	do	Chile,	onde	nasci,	fizeram	

com	que	 valores	 democráticos	 deitassem	profundas	 raízes	 nos	 ideais	 da	 família.	 Cheguei	 ao	

Brasil	 em	1980,	e	 cresci	em	meio	a	 fortes	movimentos	populares	pela	democratização,	mais	

especificamente	entre	 intelectuais	de	esquerda	que	defendiam	mudanças	na	 cultura	política	

do	país.	Meus	pais	optaram	por	contribuir	para	a	transformação	social	através	da	ciência,	e	se	

tornaram	 professores	 universitários.	 Eles	 votavam	 no	 Partido	 dos	 Trabalhadores,	 único	 na	

época	 construído	por	uma	ampla	 frente	de	movimentos	populares	e	aliados	progressistas,	 e	

que	 tinha	 como	 ideal	 a	 construção	 democrática	 do	 poder	 a	 partir	 das	 bases.	 Comecei	 a	

militância	política	em	1989,	aos	dezesseis	anos	de	 idade,	e	vi	 com	euforia	a	queda	do	bloco	



comunista.	 Parecia-me	 que	 o	 fim	 do	 maniqueísmo	 da	 Guerra	 Fria	 abria	 espaço	 para	 a	

renovação	 das	 utopias,	 e	 sonhei	 com	 a	 possibilidade	 poder	 contribuir	 com	 ela:	 estava	 em	

sintonia	com	algumas	das	mais	importantes	ideias	da	época.	

Em	 oposição	 às	 revoluções	 armadas	 que	 produziram	 ditaduras,	 a	 intenção	 era	

desvendar	 os	 caminhos	 para	 a	 invenção	 de	 formas	 radicais	 de	 democracia.	 No	 movimento	

secundarista,	fiz	meus	primeiros	experimentos	neste	sentido	tentando	planejar	novas	formas	

de	organização	dos	estudantes	e	promover	uma	cultura	da	participação	no	grêmio	estudantil,	

na	escola,	no	movimento	secundarista	e	na	sociedade.	Acreditava	que	uma	democracia	radical	

poderia	 nascer	 do	 aumento	 da	 participação	 dos	 indivíduos	 e	 da	 democratização	 dos	modos	

como	 a	 sociedade	 de	 organiza.	 Em	 1995,	 quando	 li	 pela	 primeira	 vez	 um	 artigo	 fidedigno3	

sobre	o	 EZLN	 (até	então	 tinha	 tido	 contato	 apenas	 com	notícias	que	 reproduziam	os	 clichês	

reacionários	sobre	"guerrilhas"),	vi	nas	comunidades	autônomas	de	Chiapas	a	tentativa	de	se	

colocar	 em	 prática	 a	 democracia	 radical	 que	 eu	 vinha	 idealizando.	 Poucos	 anos	 depois,	

descobri	 que	 a	 fascinação	 com	 o	 zapatismo	 era	 algo	 compartilhado	 com	 toda	 uma	 nova	

geração	de	ativistas:	a	que	iniciou	a	luta	anticapitalista	por	"justiça	global".	

Se,	 como	 afirma	 Malinowski	 (1976),	 o	 etnógrafo	 depende	 da	 teoria	 para	 elaborar	

problemas	 de	 pesquisa,	 que	 influência	 tiveram	 os	 cursos	 que	 fiz	 na	 Unicamp	 e	 no	 CEBRAP	

antes	 da	 redação	 final	 da	 dissertação?	 Desde	 a	 entrada	 na	 graduação	 segui	 uma	 estratégia	

clara	 de	 combinar	 a	 busca	 de	 uma	 formação	 geral	 com	 a	 coleta	 de	 conhecimentos	 que	

contribuíssem	 especificamente	 para	 o	 objetivo	 de	 pensar	 formas	 radicais	 de	 democracia.	

Busquei	 fazer	 disciplinas	 em	 várias	 áreas	 do	 conhecimento	 e	 conhecer	 muitos	 campos	

teóricos,	 e	 quase	 todos	 os	 trabalhos	 finais	 eram	 voltados	 para	 as	 mais	 variadas	 facetas	 da	

liberdade:	do	feminismo	anarquista,	passando	por	teorias	da	individuação	e	análises	estéticas,	

até	as	teorias	da	transformação	estrutural	da	sociedade.	Além	disso,	logo	intuí	que	o	foco	dos	

meus	interesses	estava	na	intersecção	entre	a	política	(poder)	e	a	antropologia	(cultura),	e	por	

isso	fiz	mestrado	em	ciência	política	já	com	a	intenção	de	migrar	depois	para	a	antropologia.		

O	autor	e	militante	com	o	qual	mais	me	identifiquei	nas	disciplinas	da	graduação	e	do	

mestrado	 foi	 Antônio	 Gramsci.	 Interpretei	 que	 de	 nada	 adianta	 que	 forças	 revolucionárias	

tomem	o	poder	do	Estado	se	o	novo	regime	reproduz	a	mesma	cultura	do	regime	anterior	e,	

consequentemente,	 reconstrói	 em	 novos	 termos	 as	 suas	 injustiças.	 É	 necessária	 uma	

revolução	cultural:	a	construção	de	uma	cultura	democrática,	 levantada	a	partir	das	culturas	

																																																													
3	Era	o	artigo		"Guerrilheiros	do	século	XXI"	de	Igor	Fuser,	publicado	no	número	28	da	revista	Teoria	e	
Debate	em	2005.	



populares.	 O	 autor	 deixava	 claro	 o	 horizonte	 a	 se	 alcançar,	mas	 seu	 alto	 grau	 de	 abstração	

impedia	uma	aproximação	maior	em	relação	aos	detalhes	do	que	militantes	poderiam	fazer	na	

prática	 para	 alcançar	 esses	 objetivos.	 Vale	 lembrar	 que	 quando	 eu	 pensava	 em	 práticas	

militantes,	 tinha	 como	 referência	 as	minhas	 próprias	 tentativas	 de	 construir	 um	movimento	

estudantil	participativo.	Por	isso	me	interessei	muito	cedo	nas	formas	mais	sutis	das	teorias	da	

cultura	 da	 antropologia,	 e	 nas	 abordagens	 detalhistas	 do	 método	 etnográfico.	 Quando	 me	

deparei	 com	a	experiência	 concreta	que	estava	 sendo	desenvolvida	pelo	EZLN,	busquei	uma	

disciplina	de	metodologia	de	pesquisa	antropológica	para	me	preparar	para	ir	a	campo.	

O	orientador	de	mestrado,	Thomaz	Patrick	Dwyer,	deu	uma	contribuição	 importante	

ao	me	 apresentar	 as	 obras	 de	Wright	Mills	 (1972)	 e	 Anselm	 Strauss	 (1987).	 Com	 eles	 pude	

consolidar	um	ponto	de	vista	irreverente	em	relação	às	teorias	e	a	autoimagem	de	um	artesão	

das	 ideias,	 que	 toma	 as	 mesmas	 como	 matéria	 prima,	 ferramenta	 e	 produto	 artesanal	 na	

invenção	de	novas	formas	de	sociabilidade.	Para	a	Grounded	Theory,	de	Strauss	(1987),	o	que	

fundamenta	a	produção	do	conhecimento	não	é	ter	como	apoio	uma	teoria	consagrada,	e	sim	

a	 coleta	 sistemática	 de	 dados	 a	 partir	 dos	 quais	 cada	 pesquisador	 constrói	 suas	 próprias	

teorias.	Me	identifiquei	rapidamente	com	esta	proposta,	pois	ela	correspondia	ao	ideal	de	uma	

democracia	 radical	 em	 que	 os	 indivíduos	 têm	 direito	 a	 participar	 da	 produção	 das	 ideias	

inovadoras	na	sociedade.	

Por	 outro	 lado,	 tomei	 emprestado	 das	 disciplinas	 da	 antropologia	 os	 aspectos	 mais	

práticos	da	pesquisa	de	campo	e	da	postura	em	relação	aos	interlocutores.	Embora	não	tenha	

sido	 citada	 na	 dissertação,	 a	 famosa	 introdução	 aos	 Argonautas	 do	 Pacífico	 Ocidental	 de	

Malinowski	 (1976)	teve	uma	profunda	 influência	no	trabalho.	De	um	modo	um	tanto	quanto	

paradoxal,	 procurei	mergulhar	 no	 zapatismo	mexicano	 como	 quem	 abandona	 o	 seu	mundo	

para	envolver-se	com	um	povo	isolado	e,	 logo	depois,	procurei	estabelecer	o	distanciamento	

intelectual	supostamente	necessário	para	a	produção	de	um	conhecimento	objetivo.	Envolver-

me	não	 foi	 difícil,	 pois	 desde	 o	 começo	 eu	 estava	 encantado	 com	o	movimento.	Mas	 agora	

noto	que	adotar	a	postura	de	observador	e	estabelecer	o	distanciamento	 intelectual	 foi	uma	

experiência	dolorosa.	O	 resultado	 foi	um	profundo	sentimento	de	culpa	e	 impotência	diante	

do	sofrimento,	das	injustiças	e	da	repressão	que	documentei	na	pesquisa	de	campo.	

A	 estratégia	 do	 EZLN	 e	 o	 discurso	 dos	 meus	 interlocutores	 ajudaram	 a	 colocar	 em	

cheque	a	metodologia	e	a	minha	consciência.	Janis,	principal	informante	em	Chiapas,	dizia	que	

era	 comum	 os	 pesquisadores	 irem	 colher	 dados	 para	 as	 suas	 teses	 e,	 depois,	 nunca	 mais	

aparecerem.	A	suposta	"objetividade"	da	ciência	era,	no	entender	desta	militante,	uma	forma	



de	 exploração	 de	 Chiapas.	 Afinal	 era	 unilateral,	 sem	 compromisso	 com	 a	 população	

pesquisada	e	não	deixava	qualquer	retribuição.	Depois	de	 levantar	os	dados	de	campo,	 ler	a	

bibliografia	e	sistematizar	narrativas	e	análises,	comecei	a	entender	como	a	estratégia	do	EZLN	

tinha	 como	 elemento	 central	 a	 comunicação	 e,	 portanto,	 era	 o	 Exército	 de	 uma	 guerra	

cognitiva	enfrentando-se	com	a	repressão	física	do	Exército	Mexicano,	entre	outras	forças	de	

segurança	e	paramilitares.	A	disseminação	de	 informações	e	 imagens	 favoráveis	à	 sua	 luta	e	

contra	a	repressão	não	 implicava	apenas	o	fortalecimento	de	suas	alianças	na	construção	de	

projetos	 sociais	 alternativos,	 mas	 também	 a	 possibilidade	 de	 barrar	 a	 destruição	 de	

comunidades	 autônomas,	 prisões	 arbitrárias	 e	 assassinatos.	 O	 deslocamento	 que	 o	 EZLN	

operou	 em	 seus	 métodos	 de	 resistência,	 da	 luta	 armada	 à	 comunicação,	 num	 contexto	 de	

aumento	 da	 repressão	 colocou	 jornalistas,	 artistas	 e	 pesquisadores	 no	 olho	 do	 furacão.	

Qualquer	 trabalho	 sobre	 o	 EZLN	 tinha	 implicações	 diretas	 no	 conflito	 de	 um	modo	 sempre	

presente	em	qualquer	luta,	mas	talvez	não	de	uma	forma	tão	explícita.		

Como	eu	tinha	me	 identificado	com	o	EZLN	desde	o	começo,	 já	estava	predisposto	a	

me	engajar	em	sua	 luta.	Mas	entre	os	métodos	de	pesquisa	que	 tinha	aprendido	até	então,	

não	estava	prevista	qualquer	forma	de	troca	ou	contribuição	para	a	população.	Paralelamente	

à	 fase	de	análise	dos	dados,	 livros,	e	à	 redação	da	 tese,	 comecei	efetivamente	a	conhecer	e	

participar	das	atividades	de	solidariedade	com	o	zapatismo	e	de	divulgação	de	suas	ideias	no	

Brasil,	 mas	 essas	 atividades	 eram	 externas	 ao	 método	 de	 pesquisa.	 A	 angústia	 gerada	 na	

tensão	entre	 a	 "objetividade"	do	método	e	o	 compromisso	 social	 foi	 aliviando-se	 apenas	na	

medida	 em	 que	 o	 trabalho	 de	 pesquisa	 foi	 terminando	 e	 os	 seus	 resultados	 (artigos,	 livros,	

ideias	amadurecidas)	 foram	sendo	apropriados	por	mim	e	outros	militantes	em	contextos	da	

luta	social	brasileira.	Por	influência	do	EZLN	me	tornei	ativista	do	movimento	de	rádios	livres	e	

da	 rede	 mundial	 indymedia,	 e	 minha	 contribuição	 nessas	 lutas	 foi	 sempre	 marcada	 pela	

aprendizagem	 com	 o	 movimento	 indígena	 de	 Chiapas.	 Como	 veremos	 mais	 adiante,	 o	

movimento	de	rádios	livres	acabou	se	tornando	a	minha	mais	importante	luta	e	fonte	de	novas	

aprendizagens.	

Segundo	 James	 Clifford	 (2002),	 a	 etnografia	 de	 Malinowski	 (1976)	 entre	 os	

"argonautas"	 não	 foi	 o	 paraíso	 idílico	 do	 exercício	 da	 alteridade	 com	 povos	 indígenas	 que	

contagiou	 tantas	 gerações	 de	 antropólogos.	 Analisando	 o	 diário	 de	 campo	 e	 a	 trajetória	 do	

autor,	concluiu	que	a	relação	com	os	nativos	não	foi	tão	fácil,	chegando	a	expressar	uma	raiva	

considerável	por	eles.	Por	outro	lado,	o	esforço	mais	importante	do	polonês	Malinowski	para	

se	adaptar	a	uma	cultura	diferente	era	voltado	à	Inglaterra,	onde	casou	e	fez	sua	carreira.	Sua	

obra,	 incluindo	 a	 sistematização	 da	 metodologia	 etnográfica,	 foi	 uma	 idealização	 -	 "ficção	



salvadora"	-	que	serviu	para	ele	prosperar	entre	ingleses.	Por	outro	lado,	Fabian	(1983)	mostra	

que	 a	 etnografia	 clássica	 reproduz	 a	 crença	 na	 visão	 como	 sentido	 primordial	 da	 pesquisa	

científica,	oriunda	das	ciências	naturais:	retira	assim	o	peso	da	oralidade	e	do	diálogo,	pois	a	

relação	de	observação	reforça	o	jogo	de	posições	entre	"sujeito"	e	"objeto".	Essas	duas	críticas	

mostram	que	a	crença	no	"distanciamento"	como	necessário	à	"objetividade"	tem	por	trás	a	

construção	 social	 da	 pesquisa	 em	 que	 o	 diálogo	 acontece	 entre	 os	 "pares"	 da	 ciência	

ocidental4,	enquanto	a	relação	preponderante	com	os	povos	pesquisados	é	de	"observação".	

Quando	o	pesquisador	também	é	um	"nativo",	como	no	meu	caso,	talvez	seja	inevitável	que	a	

adoção	deste	método	leve	a	sentimentos	de	angústia	e	inadequação.	

Outra	 contribuição	 do	 orientador	 para	 a	 pesquisa	 foi	 a	 leitura	 do	 clássico	 "As	

representações	 do	 eu	 na	 vida	 cotidiana",	 de	 Erving	 Goffman	 (1985).	 A	 noção	 de	 que	 as	

interações	 sociais	 acontecem	 por	meio	 de	 fachadas	 e	 bastidores	me	 ajudou	 a	 imaginar	 um	

zapatismo	composto	por	várias	camadas	discursivas:	a	dos	indígenas	de	Chiapas,	indígenas	de	

outros	estados,	sociedade	civil	mexicana,	e	até	os	ativistas	da	solidariedade	internacional	que	

se	inspiraram	no	zapatismo	para	criar	o	movimento	por	justiça	global.	Conhecer	os	discursos	e	

práticas	desses	atores	era	como	desvelar	as	inúmeras	"fachadas"	do	zapatismo,	atrás	das	quais	

haveria	uma	forte	tradição	indígena,	fonte	das	principais	inovações	do	movimento.	Essa	noção	

de	 uma	 "essência"	 verdadeira	 por	 trás	 das	 fachadas	 ecoa	 não	 o	 pensamento	 de	 Goffman	

(1985),	mas	a	noção	da	cultura	autêntica	de	um	povo	 intocado	de	Malinowski	 (1976).	Como	

afirma	 Conrad	 Kottak	 (2013,	 p.	 341),	 o	 essencialismo	 é	 perceber	 as	 identidades	 como	

estabelecidas,	reais	e	congeladas,	escondendo	"os	processos	históricos	e	políticos	dentro	dos	

quais	ela	se	desenvolveu".	

A	objetividade	como	brincadeira	de	mergulhos	múltiplos	

Apesar	das	ciladas	da	etnografia	clássica,	o	EZLN	fez	tudo	menos	comportar-se	como	

uma	essência	imutável.	Suas	práticas	e	narrativas	ensinaram-me,	inclusive,	um	novo	método.	

Os	comunicados	e	entrevistas	do	EZLN	relatam	a	história	de	um	grupo	de	jovens	militantes	de	

esquerda	urbana	(provavelmente	incluindo	jovens	intelectuais	das	principais	universidades	do	

país)	 que	 se	mudaram	para	 os	morros	 da	 Selva	 Lacandona,	 em	Chiapas,	 com	 a	 intenção	 de	

criar	 um	 foco	 guerrilheiro.	 Pretendiam	 ensinar	 o	 marxismo	 aos	 povos	 indígenas	 da	 região,	

formando	com	eles	um	exército	popular,	mas	acabaram	por	aprender	 com	eles	 as	 tradições	

indígenas.	Dessa	inversão	do	sentido	da	aprendizagem,	e	da	adesão	dos	mestiços	urbanos	às	
																																																													
4	Edward	Said	(2007)	demonstra	que	esta	mesma	dicotomia	está	amplamente	disseminada	na	literatura	
ocidental	sobre	o	Oriente,	graças	às	práticas	de	citação	em	que	os	autores	ocidentais	dialogam	entre	si	
sobre	o	outro	distante	e	exótico.	



lutas	dos	movimentos	 sociais	 indígenas,	 nasceu	o	novo	 zapatismo.	Um	dos	desdobramentos	

dessa	história	é	que,	quando	o	EZLN	recebe	pedidos	de	adesão	por	parte	de	jovens	de	outras	

regiões,	 recomenda	 que	 a	 pessoa	 retorne	 para	 conhecer	 a	 história	 de	 lutas	 de	 seus	

antepassados	e	 invente	a	 sua	continuidade.	Essa	 referência	 teve	grande	 influência	na	minha	

decisão	de	me	mudar	para	Tefé	 (AM),	no	Médio	Solimões,	para	me	converter	às	 tradições	e	

lutas	do	meu	próprio	povo5.	

Ao	adotar	o	método	do	 "nativo",	 fiz	um	movimento	 intelectual	 análogo	ao	de	Graça	

Barreto	 (2007)	 em	 sua	 pesquisa	 sobre	 a	 sexualidade	 na	 Amazônia.	 Em	 "na	 encruzilhada	 do	

pecado",	a	autora	discorre	sobre	a	imposição	da	repressão	sexual	cristã	pelos	colonizadores,	e	

depois	parte	rumo	à	interpretação	da	mitologia	Tukano	em	que	o	gênero	feminino	tem	grande	

força.	Ao	refletir	sobre	o	seu	método	de	pesquisa,	toma	como	referência	a	história	da	iniciação	

de	Macunaíma	 no	mito	 Taulipangue.	 No	 rito	 de	 iniciação	 o	 irreverente	 personagem	 precisa	

entrar	na	"caverna	cósmica",	que	fica	no	alto	da	árvore	que	liga	a	terra	ao	céu,	tronco	que	é	

um	"tambor	que	dá	ritmo	às	funções	míticas	e	transforma	a	vida	num	ritual	permanente"	(p.	

107).	A	autora	afirma	que	a	árvore	é	também	um	símbolo	fálico,	e	o	orifício	no	seu	topo	um	

sexo	feminino,	de	modo	que	a	iniciação	de	Macunaíma	se	dá	através	de	um	mergulho	em	suas	

próprias	origens.	Para	subir,	o	personagem	primeiro	se	transforma	em	macaco,	mas	os	braços	

dele	eram	pequenos	demais	para	a	largura	do	tronco.	Tenta	então	como	quati,	depois	cobra	e	

lagartixa,	mas	só	consegue	subir	e	entrar	na	caverna	quando	se	torna	uma	formiga.	Mas	como	

voltar?	

"Para	o	Macunaíma,	o	caminho	de	retorno	não	se	constituía	em	problema.	O	princípio	

do	 prazer	 superpõe-se	 ao	 princípio	 da	 realidade.	 Permanecer	 lá,	 no	 fundo	 daquele	 sexo	 de	

mulher,	prazerosamente	imerso	no	mundo	inconsciente,	não	parecia	ser	para	ele	problemático.	

Os	 companheiros	 de	Macunaíma	 tiveram	que	procurar	 por	 ele	 para	 que	 retornasse	 ao	mundo	

das	humanidades.	E	o	Macunaíma	saiu	de	lá	rindo,	rindo,	rindo..."	(Barreto,	2007,	p.	111).	

Com	 esta	 referência	 na	 construção	 do	 seu	método,	 a	 autora	 desafia	 a	 suposição	 de	

que	 a	 "objetividade"	 depende	 do	 distanciamento	 que	 se	 produz	 com	 o	 auxílio	 dos	 autores	

ocidentais,	mas	em	seguida	restabelece	o	diálogo	com	eles:	se	o	pesquisador	se	assemelha	a	

Macunaíma	na	curiosidade	e	na	busca,	a	academia	exige	o	 retorno	do	"labirinto"	através	da	

"elaboração	racional"	que	se	 faz	das	 imagens	dos	mitos	com	a	ajuda	dos	"grandes	mestres".	

Barreto	 (2007)	 obtém	 a	 autorização	 para	 interpretar	 os	 mitos	 citando	 as	 teorias	 e	

metodologias	 de	 Mircea	 Eliade	 e	 Gilbert	 Durand,	 principalmente,	 mas	 sorrateiramente	
																																																													
5	Anos	depois	descobri	que	Gonçalves	Dias	e	Mário	de	Andrade	também	estiveram	em	Tefé,	como	parte	
das	viagens	que	faziam	para	conhecer	as	culturas	populares	e	pensar	a	cultura	nacional.	



selecionou	 ideias	análogas	à	 iniciação	de	Macunaíma.	 Se	este	 realiza	a	 sua	busca	através	de	

um	mergulho	nas	origens,	Eliade	afirma	que	uma	mitologia	precisa	ser	 interpretada	à	 luz	do	

seu	mito	de	origem,	e	Durand	destaca	a	 importância	das	dinâmicas	de	atualização	dos	mitos	

nas	culturas	humanas.	Feita	a	negociação,	a	autora	mergulha	na	mitologia	Tukano	sem	parecer	

preocupar-se	muito	 com	 o	 seu	 retorno,	mas	 também	 sem	 romper	 os	 laços	 de	 interlocução	

com	os	leitores	da	academia.	

De	fato,	mergulhei	em	Tefé	planejando	ficar	no	mínimo	10	anos,	pois	esse	foi	o	tempo	

que	os	militantes	urbanos	do	EZLN	 levaram	para	aprender	e	 somar	 com	as	 tradições	e	 lutas	

indígenas	 de	 Chiapas	 até	 a	 finalização	 dos	 preparativos	 do	 levante	 de	 1994.	 Priorizei	

inicialmente	 a	 minha	 adaptação	 -	 conseguir	 emprego,	 me	 tornar	 produtivo,	 fazer	 amigos,	

encontrar	uma	companheira	-		e	a	ação	no	sentido	de	ajudar	a	iniciar	um	movimento	de	rádios	

livres	 e	 mídias	 independentes	 na	 região.	 Apenas	 aos	 poucos	 é	 que	 fui	 começando	 novos	

projetos	 de	 pesquisa,	 através	 de	 processos	 de	 registro	 e	 reflexão	 diretamente	 ligados	 ao	

mergulho	em	Tefé	e	à	minha	nova	militância.	O	método	preferencial	era	a	história	oral,	com	

grande	destaque	para	as	histórias	de	vida,	e	isso	me	aproximou	ainda	mais	do	forte	dinamismo	

da	 cultura	 oral	 do	 mundo	 ribeirinho.	 Vida	 pessoal,	 profissão,	 ativismo	 e	 pesquisa	 eram	

momentos	quase	indistinguíveis	de	uma	mesma	práxis.	

Apenas	 quando	 comecei	 o	 curso	 de	 doutorado,	 em	 2010,	 foi	 que	 tive	 uma	 nova	

experiência	 de	 distanciamento.	 Os	 anos	 que	 morei	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 a	 intensidade	 dos	

estudos	tiveram	como	consequência	a	ruptura	drástica	com	os	processos	que	eu	vinha	vivendo	

em	Tefé,	e	o	estabelecimento	de	novos	 interlocutores	entre	professores,	 colegas	e	 livros	do	

curso	de	Antropologia	Social.	Mesmo	quando	pude	retornar	a	Tefé	para	trabalhar	e	realizar	a	

pesquisa	de	campo	sobre	o	movimento	de	rádios	 livres	que	ajudei	a	 iniciar,	a	 intensidade	da	

dedicação	 ao	 doutorado	 me	manteve	 razoavelmente	 distante	 da	 vida	 social	 e	 do	 ativismo.	

Paradoxalmente,	o	ritmo	de	trabalho	exigido	pelo	curso	fez	com	que,	no	momento	oficial	do	

mergulho	que	é	a	"pesquisa	de	campo",	eu	estivesse	bem	menos	imerso	do	que	antes.	Talvez	

por	 isso	o	período	abarcado	pela	tese	acabou	sendo	entre	2004	e	2009,	exatamente	os	anos	

anteriores	à	entrada	no	doutorado.	O	curso	me	tirou	de	dentro	da	"caverna	cósmica",	como	os	

amigos	de	Macunaíma.	

Afortunadamente,	o	doutorado	 foi	 também	outro	mergulho.	 Tive	a	oportunidade	de	

conhecer	campos	da	antropologia	com	os	quais	me	 identifiquei	profundamente,	 tais	como	a	

antropologia	 da	 mídia	 e	 a	 antropologia	 do	 colonialismo.	 Entre	 os	 autores	 que	 maior	

importância	 tiveram	 nesta	 etapa	 vale	 citar	 Frantz	 Fanon	 (2005)	 e	 Johannes	 Fabian	 (1983;	



2008).	O	primeiro	oferece	uma	 leitura	rica	sobre	o	tipo	de	adesão	que	adotei	em	relação	ao	

meu	próprio	povo	através	do	método	que	conheci	com	o	EZLN.	Como	a	burguesia	dos	países	

pós-coloniais	 não	 emergiu	 por	 um	 dinamismo	 próprio,	 como	 aconteceu	 com	 as	 burguesias	

metropolitanas,	mas	 através	 da	 subserviência	 em	 relação	 a	 estas	 últimas,	 no	 plano	 cultural	

prevalece	 a	 imitação.	 Uma	 das	 consequências	 disso	 é	 que	 os	 intelectuais	 das	 ex-colônias	

possuem	mais	afinidades	e	interlocução	com	o	mundo	erudito	das	metrópoles	do	que	com	o	

seu	próprio	povo.	A	dificuldade	de	comunicação	com	este	ajuda	a	entender	a	reprodução	do	

"distanciamento"	 dos	métodos	 de	 pesquisa	 ocidentais.	 Nas	 lutas	 de	 independência,	 porém,	

alguns	desses	 intelectuais	 radicalizados	misturam-se	com	o	povo,	 indo	morar	e	 lutar	ao	 lado	

dele.	A	partir	dessa	experiência	Fanon	(2005)	elabora	o	conceito	de	"escola	do	povo",	que	é	a	

reunificação	 dos	 intelectuais	 e	 do	 povo	 -	 que	 haviam	 sido	 separados	 pelo	 colonialismo	 -	 na	

assembleia	horizontal	e	na	ação	libertadora	que	reinventa	a	cultura	nacional.	Nela	o	povo	e	os	

intelectuais	se	apropriam	do	que	há	de	mais	favorável	nas	tradições	populares	e	na	erudição	

ocidental,	e	abandonam	o	que	não	 interessa.	As	semelhanças	com	a	prática	e	o	pensamento	

de	 Paulo	 Freire	 (2005)	 são	 impressionantes,	 e	 não	 é	 por	 acaso	 que	 Fanon	 é	 citado	 na	

"Pedagogia	do	Oprimido".	

Fabian	 (1983),	 por	 sua	 vez,	 afirma	 que	 o	 "distanciamento"	 dos	 antropólogos	 é	 o	

resultado	 da	 reprodução	 da	 temporalidade	 linear	 da	 bíblia.	 A	 historiografia	 ocidental	 é	 a	

secularização	 da	 narrativa	 em	 que	 um	 povo	 escolhido	 passa	 por	 fases	 sucessivas	 em	 uma	

história	 de	 salvação,	 e	 é	 por	 isso	 que	 o	 diálogo	 entre	 os	 intelectuais	 ocidentais	 e	 outras	

tradições	é	tão	difícil:	os	primeiros	acreditam	pertencer	a	uma	temporalidade	mais	avançada.	

Embora	a	antropologia	moderna	tenha	surgido	da	crítica	do	evolucionismo	e	de	uma	aparente	

supressão	do	tempo	na	pesquisa	etnográfica,	antes	disso	o	Ocidente	 já	 tinha	elaborado	uma	

correspondência	entre	o	tempo	e	o	espaço:	viajar	no	espaço	era	viajar	no	tempo.	Vale	lembrar	

que	uma	das	principais	justificativas	para	o	começo	das	pesquisas	etnográficas	foi	a	promessa	

de	 que	 o	 estudo	 das	 sociedades	 indígenas	 levaria	 a	 descobertas	 sobre	 as	 origens	 da	

humanidade.	 Após	 a	 desconstrução	 das	 origens	 bíblicas	 do	 "distanciamento",	 Fabian	 (1983)	

propõe	 a	 coetaneidade	 como	 condição	 para	 a	 pesquisa	 que	 seja	 efetivamente	 "práxis	

dialógica".	

Para	 Fabian	 (1996),	 em	mais	 um	 ponto	 de	 vista	 análogo	 ao	 de	 Paulo	 Freire,	 o	 que	

fundamenta	 a	 pesquisa	 não	 é	 a	 teoria	 e	 nem	 o	 levantamento	 de	 dados,	 e	 sim	 as	 relações	

intersubjetivas.	Assim,	o	registro	e	a	análise	de	como	se	dá	o	diálogo	na	pesquisa	possibilita	a	

reflexão	 epistemológica	 (Fabian,	 2008):	 essa	 é	 a	 objetividade	 possível,	 e	 é	 também	 um	

metadiálogo	 com	 os	 seus	 sujeitos	 e	 processos	 de	 interlocução.	 O	 relato	 de	 experiência	 que	



aqui	 termina	 indica	 que	 não	 há	 porque	 tomar	 os	 sujeitos	 da	 academia	 como	 as	 "vacas	

sagradas"	desse	metadiálogo.	Ao	contrário,	o	que	enriquece	e	torna	possível	a	objetivação	de	

análises	 criativas	 e	 inovadoras,	 sejam	 elas	 empíricas	 ou	 epistemológicas,	 é	 justamente	 a	

mediação	que	coloca	em	interação	diferentes	grupos	de	sujeitos	da	ação	e	do	conhecimento.	

Assim,	 em	 cada	 um	 desses	 grupos	 é	 possível	 mergulhar,	 e	 "voltar"	 nada	 mais	 é	 do	 que	

mergulhar	 outra	 vez	 em	 uma	 nova	 "caverna	 cósmica".	 Ao	 estabelecer	 mediações	 entre	

diferentes	processos,	 fluxos,	 relações,	 sentidos,	eventos	e	 locais,	o	pesquisador	engajado	 faz	

mais	do	que	promover	a	transformação	social	através	da	 invenção	de	redes	munidas	com	as	

ferramentas	da	pesquisa,	como	afirmam	Juris	e	Khasnabish	(2013):	esses	mergulhos	múltiplos	

são	também	a	condição	que	propicia	a	objetividade,	ou	melhor,	a	objetivação	ou	parturição6	

de	conhecimentos	inovadores.	
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