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RESUMO:  

O trabalho proposto apresenta-se como um diálogo reflexivo a propósito da 
experiência de construção do campo de pesquisa etnográfica que realizei 
durante a tessitura da minha tese de doutorado, na qual refleti questões acerca 
da constituição dos sujeitos e das subjetividades no processo de construção da 
Marcha das Margaridas 2011, uma ação coletiva de mulheres do campo e da 
floresta que ocorre a cada 4 anos desde o ano 2000, em Brasília-BR. Atenta 
para os efeitos intersubjetivos produzidos no encontro pesquisadora-
pesquisadas, reflito criticamente sobre as relações estabelecidas nesse 
processo, envolvendo objetivos da pesquisa acadêmica e da militância. A 
respeito do tema - encontro intersubjetivo na pesquisa etnográfica – e inspirada 
por James Clifford, George Simmel, Vicente Caprazano e Michel Foucault 
proponho uma autorreflexão a respeito do trabalho de campo nos seus 
aspectos morais e epistemológicos. Questiono a autoridade do texto 
antropológico e proponho que o resultado da pesquisa envolvendo movimentos 
sociais é, não fruto da observação pura e simples, mas de um diálogo e de 
uma negociação de pontos de vista, do pesquisador e pesquisados (as). 
Inspirada nessa possibilidade reflexiva, me proponho, através deste trabalho a 
discorrer sobre o caminho e os procedimentos de pesquisa, sobre as 
aproximações do campo e dos sujeitos da pesquisa. É sobre os efeitos 
intersubjetivos desta aproximação que trata o texto, considerando, tanto as 
aproximações do campo e dos sujeitos da pesquisa; quanto o exercício do 
poder e do controle sobre o que (e como) será revelado ao pesquisador. 
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Uma breve Introdução 

Durante dois anos acompanhei as atividades e ações de construção da 4ª 

Marcha das Margaridas, ocorrida em 2011, objeto da minha tese de 

doutoramento, que problematizou a constituição do sujeito político. A 

experiência de construção do campo de pesquisa me levou a refletir 

criticamente sobre os efeitos intersubjetivos produzidos no encontro 

pesquisadora-pesquisadas e as relações estabelecidas nesse processo, 

envolvendo objetivos da pesquisa acadêmica e da militância, uma vez que se 

trata de um campo delimitado por um movimento social cujo público são 



mulheres. São as reflexões suscitadas por esta experiência que me proponho a 

trazer através desse texto. Antes, porém, farei algumas considerações sobre a 

Marcha das Margaridas e sua estrutura organizativa a fim de situar o campo de 

investigação, para então me lançar nas reflexões provocadas. 

A Marcha... 

Resultado de um amplo processo de mobilização, a Marcha surgiu no ano 

2000, como uma ação em adesão à Marcha Mundial das Mulheres, 

apresentando um forte caráter de denúncia ao projeto neoliberal. Naquele ano, 

com o lema “2000 razões para marchar contra a fome, a pobreza e a violência 

sexista”, 20 mil mulheres trabalhadoras rurais, provenientes de várias regiões 

do País, ocuparam as ruas de Brasília. Divididas em três alas: ala das panelas 

vazias, ala das cruzes e a ala dos balões e das flores, elas expressavam com 

simplicidade parte significativa dos problemas que as atingiam, do mesmo 

modo como atingiam a maioria da população brasileira: a fome, a pobreza e a 

violência. Desde então, a Marcha foi se instituindo como um processo de 

mobilização próprio e permanente, cuja ação passou a acontecer a cada quatro 

anos1, sendo, assim, reeditada no ano de 2003, de 2007, 2011 e 2015. 

Envolvendo milhares de mulheres, em número cada vez maior, a Marcha das 

Margaridas passou, assim, a integrar a agenda dos movimentos sociais do 

campo. 

Desde o seu surgimento, a Marcha se apresenta como um movimento de 

caráter feminista, amplamente articulado com outros movimentos e 

organizações de mulheres e/ou feministas2, afirmando o propósito maior de 

																																																													
1	A deliberação para que a Marcha ocorresse a cada quatro anos a partir de 2003, se deu em 
virtude do calendário eleitoral, de modo que a manifestação pública, em Brasília, coincidisse 
com o primeiro ano de governo do presidente eleito, de modo a permitir um acompanhamento 
e monitoramento dos pontos negociados durante a Marcha.	
2	Coordenada pela Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Confederação 
Nacional de Trabalhadores na Agricultura(CNMTR/Contag), cuja representação se dá através 
da Secretaria de Mulheres dessa confederação, a Marcha envolve, numa relação de parceria, 
organizações feministas, como a Marcha Mundial das Mulheres (MMM), a Articulação de 
Mulheres Brasileiras (AMB), a União Brasileira de Mulheres (UBM); vários movimentos de 
mulheres, como o Movimento da Mulher Trabalhadora  Rural do Nordeste (MMTR-NE), o 
Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco  Babaçu (MIQCB), as extrativistas 
organizadas no Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), o Movimento Articulado de 
Mulheres da Amazônia (MAMA) e o Grupo de Trabalho (GT) Mulheres da Articulação Nacional 
de Agroecologia ; além de centrais sindicais (CUT e CTB)  e organizações latino-americanas, 



“transformação do sistema capitalista e patriarcal, que reproduz a opressão, 

discriminação e violência contra as mulheres”3. A esse caráter político 

feminista, ela agrega uma forte dimensão simbólica, sendo uma delas, e a 

principal, representada pela figura de Margarida Maria Alves4, vindo daí a 

inspiração para o nome que adjetiva a Marcha: “margaridas”, como nos relatou 

uma das suas idealizadoras 

[...] haveria uma marcha e o nome da marcha seria Margarida, 
Marcha das Margaridas. A ideia é: morreu uma Margarida, mas 
nasceram tantas outras, nasce daí a ideia das margaridas.  Vocês 
mataram uma, mas nasceram milhares de margaridas que já não é 
uma só, agora já são muitas, mostrando o que é que nós queremos, 
nós queremos lutar pelo que Margarida também lutava, Margarida 
lutava pela vida dos povos, principalmente da população daquelas 
pessoas pobres, desgraçadas, que viviam nas usinas, na cana, no 
corte da cana ...  (Raimunda Mascena) 
 

Como um termo especificamente político, “margaridas” acabou se tornando 

uma expressão confiante de uma identidade afirmativa do conjunto das 

mulheres que participam da Marcha (mesmo aquelas que se identificam como 

“urbanas”), manifesta na afirmação de uma delas: as margaridas são todas as 

mulheres lutadoras, que defendem a terra, que defendem a vida das mulheres. 

A Marcha das Margaridas é a marcha das mulheres que lutam.  Associado a 

significados políticos e culturais distintos em contextos diferentes, “margaridas” 

é um termo mobilizado como parte de um conjunto de princípios e ideias 

constitutivas para promover a ação coletiva,  

Ao mesmo tempo em que procura estabelecer processos de diálogo e 

negociação com o Estado5, a Marcha das Margaridas busca dar visibilidade às 

mulheres do campo e da floresta, categoria negociada no processo  de  

construção  da  Marcha  que  abarca  uma  pluralidade  e  uma diversidade   de   
																																																																																																																																																																																			
como a Rede de Trabalhadoras Rurais Latino-Americana e do Caribe (REDELAC) e a 
Confederação de Organizações de Produtores Familiares, Campesinos e Indígenas no 
Mercosul Ampliado (COPROFAM).	
3	CONTAG.	Caderno	de	textos	para	estudo	e	debates	–	Marcha	das	Margaridas	2011.	Brasília:	2011.	
4	Margarida Maria Alves, ex-líder sindical e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Alagoa Grande, no estado da Paraíba, nordeste do Brasil, foi assassinada em frente à sua 
casa, na presença a do marido e do filho, no dia 12 de agosto de 1983, por um matador aluguel 
que acertou em seu rosto um tiro de escopeta calibre 12. A sua história e as circunstâncias da 
sua morte, construiu a sua imagem como símbolo de força, coragem, resistência e de luta.	
5	A Marcha das Margaridas é apresentada, entre outros, com um forte caráter de negociação 
com o Estado. A cada ação é entregue ao Executivo e ao Legislativo, uma pauta extensa, com 
reivindicações e proposições de ações e políticas públicas. 



mulheres,   agricultoras   familiares,   trabalhadoras   rurais,   assentadas, 

quebradeiras de  coco,  seringueiras,  extrativistas,  ribeirinhas,  pescadoras,  

quilombolas, mulheres do campo, das águas e das florestas. 

Na minha pesquisa procurei refletir sobre como, considerando tamanha 

diversidade, as “margaridas” ganham existência pública como mulheres do 

campo e da floresta, categoria que nomeia o sujeito político da Marcha6.  Para 

analisar este processo, acompanhei todo o encadeamento da construção da 

Marcha das Margaridas 2011 até a caminhada, passando pelos preparativos 

em Brasília e mobilização das mulheres nos municípios. A trajetória percorrida, 

os encontros, os atalhos construídos e as reflexões que daí emanaram serão 

esboçados mais à frente, antes, porém, apresentarei a forma como esse 

movimento se organiza para se fazer numa grande manifestação pública na 

capital federal. Creio que assim as opções que eu fiz para iniciar esse trajeto 

possam se tornar mais compreensível. 

A estrutura organizativa 

A Marcha das Margaridas apresenta uma estrutura organizativa própria, 

composta por uma coordenação geral, exercida pela Secretaria de Mulheres da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag)7, cuja 

função é orientar e coordenar as ações da Marcha nos estados. Os estados, 

por sua vez, também têm as suas respectivas coordenações gerais, exercidas 

pelas secretarias ou comissões estaduais de mulheres das federações que 

compõem a Contag, exercendo, em âmbito estadual, a mesma função que a 

Secretaria de Mulheres, função que, nos municípios, é exercida pelas 

secretarias ou comissões de mulheres dos sindicatos, onde houver.  

																																																													
6 Até a Marcha de 2003, as “margaridas” eram identificadas como trabalhadoras rurais. Na 
Marcha de 2007, atendendo a uma reivindicação das  mulheres  extrativistas,  as  “margaridas”  
passam  a  ser  identificadas como “mulheres do campo e da floresta”. Em 2015 foi elas se 
apresentaram como “mulheres do campo, da floresta e das águas”. Trata-se, portanto, de uma 
categoria identitária negociada. 
7 O sistema Contag apresenta uma estrutura verticalizada composta por 27 federações e 4.500 
sindicatos associados. Recentemente, a Contag criou a figura do coordenador regional, que 
exerce a função de articular as demandas e as ações das federações situadas nas diferentes 
regiões do país. Cada região geográfica do país possui um coordenador regional, diretamente 
ligado à Contag.  



A Marcha apresenta, ainda, coordenações regionais, que são exercidas por 

uma das secretárias estaduais de mulheres ligadas às federações, 

pertencentes a cada uma das regiões geográficas do país. As coordenadoras 

regionais são escolhidas nas próprias regiões, pelas secretarias estaduais das 

federações ali situadas, de modo que se tem uma coordenadora regional da 

Marcha nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e duas nas regiões Norte e 

Nordeste devido a extensão geográfica dessas regiões. Os estados, por sua 

vez, também apresentam coordenadoras regionais, escolhidas nos polos ou 

regionais das respectivas federações.8  

Além da coordenação geral, a Marcha apresenta ainda uma “coordenação 

ampliada”, que envolve a Secretaria de Mulheres da Contag, as coordenações 

regionais da Marcha das Margaridas, a direção da Contag mais as chamadas 

“parceiras”, que são as representantes de organizações e outros movimentos 

de mulheres convidadas a nela se integrarem. 

A Coordenação Ampliada ocupa um lugar de destaque.  Uma vez constituída 

ela se torna o espaço de discussão, debate e decisões que incidirão sobre a 

construção da Marcha. Nele são discutidos e definidos os objetivos da Marcha, 

o seu caráter, seus eixos temáticos, a pauta, o lema, o leiaute do cartaz; aí são 

definidas as ações e construído o conteúdo dos cadernos de textos. A 

discussão e a sistematização da pauta da Marcha também são construídas 

nesse espaço. Enfim, todas as definições políticas que envolvem a construção 

da Marcha são determinadas ali. São estas definições que vão orientar as 

ações nos estados. 

Nos estados, por sua vez, são constituídos os “comitês estaduais”9, com uma 

configuração semelhante à Coordenação Ampliada. Nele também se 

encontram representados outros movimentos e/ou organizações de mulheres, 

além do movimento sindical. Sob a coordenação geral da secretaria ou 

comissão estadual de mulheres das federações, os comitês executam suas 
																																																													
8 Cada Federação estadual apresenta uma estrutura dividida em polos, regionais ou micros, 
que aglutinam vários sindicatos de municípios próximos identificados por uma determinada 
área geográfica.  
9 Nem todos os estados constituem Comitês Estaduais. Sendo este o caso, a Secretaria de 
Mulheres ou comissão de mulheres das	federações	assumem	esta	função.		
	



ações a partir das deliberações acordadas na Coordenação Ampliada.  Eles 

têm, portanto, uma dupla tarefa: divulgar   e   discutir, politicamente, nos   

estados, as   definições   políticas   acordadas   na Coordenação Ampliada; e, 

ao mesmo tempo, estimular o processo de mobilização nos municípios. As 

comissões de mulheres dos sindicatos, em parceria com outras entidades e 

organizações, ou não, são diretamente responsáveis pelo processo de 

mobilização das mulheres nas localidades onde moram.  

Em suma, a preparação da Marcha é discutida, em âmbito nacional, em dois 

espaços: na Comissão Nacional de Mulheres da Contag, composta pelas 

secretárias estaduais de mulheres das federações, sendo esta Comissão 

coordenada pela Secretaria de Mulheres da Contag; e na Coordenação 

Ampliada da Marcha. Nos estados e municípios, a preparação obedece a uma 

lógica semelhante.  

É bom ressaltar que, em que pese essa aparente rigidez organizativa, a 

condução da Marcha é feita de forma autônoma, cada localidade tem 

autonomia para realizar suas próprias ações e conduzir o processo da forma 

que puder ou que lhe aprouver. A busca, ou não, de “parcerias”, a natureza 

dessas “parcerias”, a produção de recursos, as formas de mobilização, tudo 

isso é realizado com uma certa autonomia.  

A delimitação do campo de pesquisa foi feita a partir do campo de ação da 

Marcha das Margaridas, que pelo dito torna perceptível sua amplitude.  Cumpre 

observar que, considerando que a organização da Marcha implica vários níveis 

de atuação nacional, estadual, regional, envolvendo atores diversos, busquei, 

primeiramente, entender o contexto mais amplo, especialmente no que diz 

respeito às relações produzidas.  

Apresento, na sequência, alguns pontos de reflexão, com base na experiência 

produzida ao longo do acompanhamento de algumas atividades nacionais, 

estaduais, regionais e municipais, que empreendi como forma de aproximações 

do campo. Ação que implica, fundamentalmente, a aproximação dos sujeitos 

da pesquisa, mas também a produção das condições que a possibilitasse. 



A Construção do campo: o trajeto percorrido e o fazer das trajetórias 

Para situar as minhas reflexões discorro sobre o caminho e os procedimentos 

de pesquisa, sobre as aproximações do campo e dos sujeitos da pesquisa, 

bem como, sobre como se estabeleceu as condições de possibilidade para a 

realização do trabalho de campo. Visto que o ponto de partida da etnografia é 

justamente a interação entre o pesquisador (de carne e osso) e seus 

interlocutores, “ nativos de carne e osso”, procurarei, a medida que descrevo o 

trajeto, refletir sobre os efeitos intersubjetivos desta aproximação.  

A este respeito, acho importante ressaltar que as minhas reflexões sobre como 

as subjetividades operam na pesquisa etnográfica, foram balizadas pela 

antropologia reflexiva ou pós-interpretativa, de inspiração geertziana que 

propõe uma autorreflexão acerca do trabalho de campo, seja nos seus 

aspectos morais, seja nos aspectos epistemológicos. Ao questionar a 

autoridade do texto antropológico, uma vez que são interpretações de 

interpretações nativas e, portanto, ficções, esta antropologia põe em xeque o 

resultado da pesquisa como fruto da observação pura e simples, mas como 

produto de um processo dialógico, no qual se estabelece uma negociação de 

pontos de vista entre pesquisador (a) e pesquisado(a)s (Cf. Goldenberg, 2001). 

Tais premissas orientaram o meu olhar. 

A estratégia metodológica da pesquisa consistiu em seguir as etapas de 

preparação da quarta ação da Marchadas Margaridas, ocorrida em 2011. O 

meu objetivo era compreender como a Marcha se estruturava, captar o todo, 

para depois traçar os caminhos que pudessem me revelar mais das suas 

tramas e particularidades. Assim, o ponto de partida para as minhas 

observações foram as sedes das organizações e as práticas “visíveis e oficiais” 

– reuniões, encontros, cursos, oficinas, seminários, atos públicos etc.; e os 

meus interlocutores iniciais foram o que Quirós (2010) se refere como “as caras 

oficiais das organizações” para então chegar às pessoas “menos visíveis e 

mais anônimas” (p. 16) 

É importante ressaltar que o trabalho de campo foi marcado pela tensão entre 

a previsibilidade e o inesperado: encontros eram antecipadamente marcados (e 



desmarcados), outros ocorriam de uma semana para outra, de um dia para 

outro. Essa característica do próprio universo pesquisado limitou, por exemplo, 

que eu acompanhasse mais de perto as ações na chamada “base” do 

movimento, mas, por outro lado, possibilitou que eu compreendesse o próprio 

movimento da Marcha em seu fazer. Vale salientar que não existe em si uma 

“base”, como bem verificou Saud (1984) em artigo intitulado Le mythe de la 

base, como um grupo real, reparável, dotado de “necessidades reais” e de uma 

capacidade autônoma de expressar tais necessidades. Assim, do ponto de 

vista da direção da Contag, incluindo aí as dirigentes da Comissão Nacional de 

Mulheres, a “base” tem um enquadramento institucional e de mobilização 

relacionado à ação do sindicato no município ao qual ele pertence. Para 

mim, particularmente, interessava-me, mediante essas ações, chegar às 

mulheres lá onde elas moravam, viviam e construíam o seu cotidiano, para 

saber o que realmente elas pensavam e faziam.  

A trajetória da minha pesquisa de campo pode ser caracterizada, basicamente, 

pela observação etnográfica e complementada por entrevistas. Em todos os 

espaços que circulei, procurei acompanhar, observar e registrar os dados por 

meio de diários de campo. Inicialmente, direcionei o meu foco de interesse para 

entender a constituição da Marcha das Margaridas: fui conhecendo as 

dirigentes, identificando as lideranças e as formas de organização, procurando 

mapear as relações entre o MSTTR, os outros movimentos que compõem a 

Marcha e as organizações não governamentais, até chegar às pessoas, 

mulheres de carne e osso que fazem a Marcha acontecer.  

Penetrar nos espaços destinados à “organização da Marcha” permitiu-

me entrar em contato com diversas perspectivas, de modo que passei a 

compreender como se constroem as relações sociais nesses espaços, como 

ocorrem os processos de interação e troca, os confrontos, as tensões e 

conflitos inerentes a esse processo. Procurei, ainda, capturar como os 

sujeitos/interlocutores interpretam seu próprio mundo e os discursos 

produzidos em momentos de reuniões, encontros etc., e nos espaços 

informais. Aliás, durante dois anos, frequentei diversas reuniões informais, 



encontros e oficinas promovidas pelas mulheres, presenciei a entrada de novas 

dirigentes e acompanhei algumas “crises” pessoais e coletivas do grupo.  

No total, foram realizadas entrevistas envolvendo cerca de 30 mulheres, 

dirigentes e lideranças de mulheres, representantes de vários segmentos. A 

maioria delas foi efetuada individualmente, mas, em três momentos, foram 

realizadas em grupo. Elas aconteceram nas salas das próprias organizações 

(Contag, Federações, ONG’s, sede dos movimentos), nos quartos dos 

alojamentos onde ficávamos hospedadas, nos locais onde aconteciam os 

eventos, nas próprias casas, e até mesmo em mesa de bar. Além disso, visto 

que o foco da minha pesquisa era a constituição dos sujeitos, fui impulsionada 

a procurar algumas interlocutoras que fossem capazes de me fornecer 

narrativas pessoais mais detalhadas.  

As entrevistas, semiestruturadas, foram guiadas por um roteiro previamente 

elaborado de caminhos a seguir, composto de questões abertas, sem pré-

estabelecimento de ordem, conquanto que a primeira questão sempre fizesse 

referência à trajetória de vida, pessoal e militante da entrevistada. Eu 

sempre iniciava a conversa me apresentando e contanto rapidamente o que 

estava fazendo, procurava tornar o diálogo o mais livre quanto fosse 

possível e, à medida que ela transcorria, caso houvesse necessidade, os 

questionamentos eram ampliados. Foram envolvidos nas 

entrevistas representantes dos vários movimentos e organizações chamadas 

“parceiras” da Marcha, as precursoras da primeira edição da Marcha das 

Margaridas, ocorrida no ano 2000; mulheres dirigentes sindicais das mais 

variadas instâncias (confederação, federações, sindicatos) e lideranças de 

“base”. A princípio, identifiquei algumas pessoas-chave para a realização 

das entrevistas, entretanto, com o desenrolar da pesquisa, muitas vezes, 

quando as conversas me pareciam relevantes, me levavam a entrevistar a 

mesma pessoa com quem eu já havia conversado antes  

As conversas informais, aliás, foram adotadas como método de pesquisa, no 

sentido utilizado por Mignolo (2003:12) quando diz: “quando falo de 

conversas, não me refiro a declarações que possam ser gravadas, transcritas e 

usadas como documentos”, mas a “comentários ocasionais feitos de 



passagens sobre um acontecimento, uma ideia, uma pessoa”. Trata-se de 

“documentos que não podem ser transcritos, conhecimento que vem e vai, mas 

permanece na mente e altera um determinado argumento”. De certa forma, 

deixei a pesquisa seguir o trajeto dessas conversas, bem no estilo “uma coisa 

leva a outra e tudo leva a tudo mais” (Geertz, 2001: 90)  

Procurava me apresentar sempre de uma maneira mais informal, apesar de 

saber que o modo de me apresentar (expresso na fala, nos gestos, na 

roupa etc.) e/ou quem me apresentava interferia no que seria dito, por isso 

ficava sempre muito atenta à condução do diálogo. Obviamente, o fato de ser 

uma mulher pesquisando mulheres estabelecia condições mais ou menos 

favoráveis para versar sobre determinados assuntos, ao possibilitar uma 

espécie transferência10, no sentido definido por Oury (1988: 33), como 

condição de possibilidade da emergência de um dizer. Pois quando “há o 

espaço do dizer”, mesmo no silencio se sente que “ele está presente”, se sente 

que a presença do outro. 

Por tratar-se de uma pesquisa de natureza qualitativa etnográfica, ela traz 

como implicações o lidar com um universo de significados, valores, crenças e 

com uma diversidade de variáveis cujas dimensões podem não ser 

mensuráveis (Minayo, 1994). A minha ênfase foi nos sujeitos-mulheres, sem 

considerá-los como portadores de uma natureza essencialista, mas que 

se gestam nas relações, vivenciam práticas contingenciais que produzem 

saberes, poderes e novas subjetivações. Nesse sentido, busquei apreender os 

significados por eles construídos mediante suas falas, aqui compreendidas 

como uma das dimensões da constituição dos sujeitos e da produção de 

sentidos, por meio da qual é possível perceber os seus processos de 

identificação, argumentação, subjetivação, percepções da realidade etc. Além 

disso, é importante ressaltar que os gestos, as expressões faciais, o não dito, 

os silêncios são considerados como dimensões das práticas discursivas. Com 

Maingueneau (1989), compartilho a afirmação de que cada ato de fala não se 

separa das suas condições de produção; e afirmo junto a Bakhtin (2006:126) 

																																																													
10	O	 conceito	de	 transferência	me	pareceu	passível	 de	 render	bons	diálogos	 entre	 a	 antropologia	 e	 a	
psicanalise	para	pensar	a	prática	etnográfica.	



que o ato de fala é produto da interação social e que “a comunicação verbal 

entrelaça-se inextricavelmente aos outros tipos de comunicação e cresce com 

eles sobre terreno comum da situação de produção[...]”, de modo que “a 

comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de caráter não 

verbal, dentre os quais gestos, rituais, atos simbólicos, cerimônias etc.   

A pesquisa se fez, impregnada pela processualidade, tecida em meio a tantas 

andanças, muitas viagens, muito voos, muitos deslocamentos (de barco, a pé, 

de carona, ou de ônibus), testemunhando cenas e cenários. Em meio a tantos 

e-mails trocados, muitos telefonemas dados, vários diálogos virtuais, andanças 

e mudanças, muitos lugares, alguns atalhos, mudanças de rotas, muitas 

pessoas, muitas histórias... em meio a uma trama de relações que eu, como 

viajante, me esforçava por desvelar, por conhecer.   

A minha intenção de estudar a Marcha das Margaridas pareceu algo bom aos 

olhos da Contag, afinal uma pesquisa acadêmica versando sobre uma ação 

coletiva coordenada por essa instituição era sinal de reconhecimento e 

legitimidade. Mas a pesquisa vista sob os olhos da Secretaria de Mulheres, 

particularmente, parecia ter uma importância especial. Primeiro, porque 

pesquisar a Marcha repercutia na valorização de uma ação que era, antes de 

tudo, resultado do trabalho e do esforço das mulheres. Segundo, porque 

parecia ser a oportunidade de falar da Marcha a partir da perspectiva das 

mulheres dirigentes do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais e de 

suas lideranças. Falas nas quais elas revelavam a situação marginal de não 

reconhecimento político da sua atuação no movimento sindical e da limitada 

presença das mulheres nos cargos de direção e de decisão do movimento, cuja 

representação política se dá, majoritariamente, pelos homens; falas que 

manifestavam uma relação de poder desigual, no qual a representação 

do poder é atribuída ao gênero masculino que elas questionavam, inclusive, a 

partir da própria Marcha, ação pela qual elas impunham o reconhecimento de 

sua participação política.  

Apesar de em algumas ocasiões (encontros, reuniões, audiências) eu ser 

apresentada como “pesquisadora”, fora dos espaços formais, eu era tratada 

como uma colega, uma feminista, uma “companheira”, não se tratava apenas 



de uma identificação de gênero (eu sou uma mulher), o que supostamente me 

tornava sensível a realizar uma pesquisa cujo sujeitos são mulheres; mas 

também, principalmente, entre as dirigentes “cutistas”, dentre as quais a 

secretária de mulheres da Contag, eu era identificada a um determinado campo 

ideológico, afinal trazia no meu currículo ter pertencido a uma das escolas de 

formação da Central Única dos Trabalhadores, como formadora e 

pesquisadora. Essas identificações, em um sentido mais amplo, se 

apresentavam como condição para a construção de um espaço de interlocução 

com a Secretaria de Mulheres da Contag, como regra de aceitação do estudo.  

O fato de ter sido apresentada ao grupo pela própria coordenadora da Marcha 

e identificada como alguém que tem interesse pelas causas das mulheres, 

pareciam se constituir em regras que revelavam, implicitamente, a 

impossibilidade de se chegar ao campo sem uma indicação e interesse de 

pesquisa aceitável, e mais, que a construção deste campo também envolvia a 

relação entre o trabalho acadêmico e a militância.  

Ao oportunizar um encontro onde se dá a construção da relação entre 

pesquisadora-pesquisadas, se coloca à pesquisa a necessidade de que seja 

construída “uma ponte entre dois universos de significações”, como bem 

destaca Da Matta (1978: 27), ao se referir à antropologia como uma disciplina 

que trata deste encontro, um encontro que movimenta discursos e objetivos 

diferentes. Participar de atividades desenvolvidas durante a Marcha das 

Margaridas requereu esse tipo de construção, entre os universos da 

pesquisadora (urbano e acadêmico) e das pesquisadas (rural e militante) para 

que se promovesse a interlocução entre os dois universos. Um encontro não 

desprovido de tensões, que se manifesta quando, por exemplo, durante uma 

reunião eu sou solicitada a opinar sobre um determinado assunto, ou quando 

durante uma atividade de formação sou chamada a abordar um certo tema. 

Ambas são formas de averiguar meu posicionamento ou identificação acerca 

dos temas que estão sendo pautados. Neste caso, parecia que compartilhar 

práticas e lutas era um atributo que tornava-se desejável à pesquisadora.		

Situações como estas me fizeram refletir sobre “o trabalho do antropólogo”, 

constituído, segundo Cardoso de Oliveira (2000) pelo “olhar”, “ouvir” e 



“escrever”, atos cognitivos que, segundo ele, se configurariam em etapas 

estratégicas da produção do conhecimento antropológico, e que se articulam 

no processo investigativo. Enquanto o olhar e o ouvir se realizariam na 

percepção, etapas preliminares da investigação, o escrever consistiria na 

“configuração final” do trabalho de investigação, forma mais cabal de exercício 

do pensamento. Porém o encontro com as minhas interlocutoras e as relações 

que com elas estabeleci, foram me fazendo perceber que o trabalho do 

antropólogo se faz a cada campo, de modo que assim como “olhar” e “ouvir”, o 

“falar” pode ser algo implicado no “fazer” etnográfico, quando os sujeitos da 

pesquisa o elege como condição de construção do campo investigativo. Em 

alguns momentos o ter que falar se configurava como uma etapa também 

desejável desse trabalho. 

Havia ali um jogo de poder. Algo estava implícito. Além do mais, o interesse 

acadêmico por uma ação promovida pelas mulheres valoriza essa ação, é algo 

que atesta a sua importância. Havia um certo “orgulho” de ser objeto de estudo 

de uma pesquisa acadêmica, principalmente, por que isso significava um 

ganho político, aspecto, particularmente, importante quando se está num 

campo de disputa. Assim, ser apresentada como “pesquisadora”, em 

determinados espaços, parecia acrescentar algo mais a uma ação que era uma 

ação de mulheres, dando-lhe um outro status. A pesquisa parecia contribuir 

para gerar poder ao sujeito estudado.  Por outro lado, ao colocar um sujeito em 

estudo, o/a pesquisador/a o evidencia por intermédio de um discurso científico, 

dá-lhe existência como um problema para o conhecimento.  

Se é certo, numa perspectiva foucaultiana, que o saber científico exerce poder 

na constituição de sujeitos estudados, é certo também que os sujeitos 

estudados exercem poder sobre sua própria constituição. Para Foucault (1995), 

o poder  

[...] é um conjunto de ações possíveis; ele opera sobre o campo 
de possibilidade onde se inscreve o comportamento dos sujeitos 
ativos; ele incita, induz, desvia, facilita, ou torna mais difícil, amplia ou 
limita, torna mais ou menos provável; no limite ele 
coage absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um 
ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de 
agir (p.243).  



 E mais, ele  

[...] nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de 
alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder 
funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só 
circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de 
sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são 
sempre centros de transmissão” (FOUCAULT, 1999 [1979], p.183.  

Portanto, o campo pesquisado é sempre um espaço em que circulam relações 

de poder; relação de poder definida como “um modo de ação que não 

age direta e imediatamente sobre os outros, mas que age sobre sua própria 

ação” (Foucault, 1995: 243). É ação sobre ação, ação que busca conduzir as 

ações do outro, limitar seu campo de possibilidades, a relação de poder supõe 

o outro como sujeito ativo e, portanto, um nexo de reações e de respostas no 

seu próprio exercício (Rabelo, 2010).  

Agindo sobre a ação do/a pesquisador/a, o pesquisado circunscreve o seu 

campo de possibilidades, ao exercer poder e um certo controle sobre o que (e 

como) será revelado ao pesquisador. Lembro-me de, em uma das entrevistas, 

uma interlocutora (dirigente sindical) pedir para que eu não gravasse um dos 

trechos da conversa. “Desliga aí”, e então continuou me relatando o fato. 

Nesses momentos, era quase como se estivesse me revelando um segredo.   

A partir da leitura de Simmel (1964), percebi que esses momentos de 

confidências (quase segredos) revelavam o jogo de trocas simbólicas 

efetuadas por pesquisadora-pesquisadas em interação. De acordo comeste 

autor, para quem “todas as relações entre os homens se baseiam naquilo que 

eles sabem uns dos outros” (p. 307), ser portador de um “segredo” é partilhar 

dos bens simbólicos do grupo. Ao proteger o segredo do outro, estreitam-se, 

não apenas os laços (inclusive afetivos), mas permite-se que o controle social 

se exerça. E, nessa perspectiva, é justamente sob uma possibilidade de traição 

que o controle parece se fazer ou se exercer. O que está em jogo nessa troca, 

entre outros bens, é a confiança, a lealdade.  

Ao me revelar algo que não deveria ser revelado a outro, a minha interlocutora 

está, de uma certa forma, me inserindo na sua vida política ordinária, cotidiana. 

Saber-se confiável e poder confiar implica também a intensificação de laços 



afetivos. A confidência é um sinal de lealdade e dá uma certa segurança à 

relação, porque pressupõe uma espécie de troca: ao mostrar lealdade, espera-

se receber lealdade em troca.  

A presença de confiabilidade mostrava que eu era merecedora de crédito e, 

portanto, sujeito de confiança, de modo que, apesar de estranha ao grupo, eu 

lhe era familiar. E isso se manifestava em pequenos atos. Por exemplo, eu 

podia circular livremente por todo o espaço da Contag, tinha acesso a 

computadores, telefones, a todos os documentos, ao centro de documentação, 

à biblioteca e até mesmo aos documentos depositados em arquivo morto. 

Lembro-me de que fui buscar esses documentos em um depósito que ficava 

nos fundos da Contag.  

Ao entrar nesse jogo, e aceitar, por exemplo, o pedido da minha interlocutora 

de desligar o gravador, eu estava aceitando compartilhar com ela a construção 

do trabalho que eu desenvolvia, o que evidenciava o seu poder de intermediar 

as relações entre outros e eu mesma. Uma visão compartilhada da realidade 

estava sendo negociada, o que implica uma disputa sobre a forma de se 

apropriar do discurso, como sugere Crapanzano (1991:79), ao afirmar: “Há que 

lembrar que qualquer que seja a resistência daqueles com quem conversamos, 

eles sempre são um pouco nossa criação, assim como nós somos a deles. 

Esse fato empírico talvez marque o limite de nosso empirismo”.  

O fato é que eu passei a ser considerada como “alguém da casa”, e o que, 

a princípio, parecia ser algo bom, acabou por gerar em mim algumas 

inquietações, que tinha a ver com as relações de poder intrínsecas à situação 

de pesquisa etnográfica: o diálogo entre pesquisadora e pesquisadas 

(Capranzano, 1991).  

Ao me tornar “famíliar” ao grupo, era solicitada a emitir opiniões, integrar a 

discussão e até participar da elaboração de atividades. Lembro-

me de que, pelo menos em dois momentos, auxiliei a equipe de 

sistematização. O primeiro deles foi durante o Seminário Regional do Nordeste, 

momento no qual se discutia a construção da pauta de reivindicações para 

aquela região. O segundo foi durante o encontro de avaliação da Marcha das 



Margaridas, que ocorreu em novembro de 2011, quando fui solicitada a auxiliar 

na sistematização da avaliação, destacando os principais pontos a serem 

levados na audiência com o ministro-chefe da Secretaria-geral da Presidência 

da República, Gilberto Carvalho, que ocorreu logo após o encontro.  

As minhas interlocutoras pareciam sugerir que os interesses delas estavam 

envolvidos na pesquisa. Se como afirma Clifford (1998), a autoridade 

etnográfica exerce uma certa forma de poder sobre o campo e sobre os 

“nativos”, é certo também que, no caso das minhas interlocutoras, elas queriam 

influenciar a “produção da verdade” que emana desse poder, (poder da ciência 

de produzir verdade), e elas o faziam exercendo poder e controle sobre o que 

(e como) me seria revelado.  

Ambas, pesquisadora e pesquisadas abriam sua privacidade conforme seus 

interesses e possibilidades. Havia algo sendo negociado. Portanto, o resultado 

dessa pesquisa certamente não será fruto da observação pura e simples, mas 

de um processo de diálogo e de negociações de pontos de vista. Como nos diz 

Clifford (1998: 43), as relações de poder são intrínsecas à situação de pesquisa 

etnográfica, e, nesse sentido, a etnografia é “ uma negociação construtiva 

envolvendo pelo menos dois, e muitas vezes mais, sujeitos conscientes 

e politicamente significativos”. As minhas interlocutoras são também sujeitos da 

pesquisa que empreendi, e estiveram, pois, implicadas no projeto de 

construção etnográfica.  

Apesar de ter feito opção por uma abordagem etnográfica, a própria natureza 

do objeto não me permitiu empreender o modo clássico de pesquisa 

compatível com tal abordagem. Além disso, como procurei enfatizar 

anteriormente, situo-a dentro de uma abordagem teórica que 

a compreende numa perspectiva dialógica, resultado de posições negociadas 

entre pesquisadora-pesquisadas, configurando-se assim como “um encontro 

historicamente contingente, não controlado e dialógico, envolvendo, em alguma 

medida, tanto o conflito, quanto a colaboração na elaboração de textos” 

(Clifford, 1998: 223)  



Tive que realizar curtas estadias em campo, obedecendo aos tempos 

estabelecidos pela agenda da Marcha nas comunidades e sedes de 

municípios. O fato da pesquisa se construir sobre um problema que é, 

significativamente, translocal, me levou a empreender uma pesquisa 

que Marcus (2001) chamou de multi-sited ethnography32, uma etnografia 

móvel, itinerante e que permite captar relações entre diversos lugares e 

localidades, pelos quais o objetivo de estudo é dado a conhecer. Aliás, esses 

lugares e localidades estão ligados uns com os outros de tal modo que as 

relações entre eles são tão importantes para a formulação do problema quanto 

as relações no seu interior. A técnica dessa modalidade de etnografia, 

compatível com a sua estratégia de seguir as conexões, associações e reações 

imputáveis, consiste basicamente em acompanhar o movimento, de forma 

planejada ou espontânea, e observar a relação entre diversos aspectos de um 

fenômeno social (Marcus, 2001).    

A aproximação etnográfica multilocalizada me permitiu o reconhecimento das 

interlocutoras como sujeitos em conexão, apesar de situadas em espaços 

diferentes. Alguns desses locais foram incorporados à pesquisa, em certa 

medida por acaso, de uma forma gradual e cumulativa, à medida que a 

pesquisa ia se desenvolvendo, fazendo com que eu desenvolvesse 

novas percepções e visualizasse novas possibilidades.  Portanto, ainda que 

considere o campo de pesquisa como delimitado por um só lugar etnográfico, 

pareceu-me eficaz a aposta nesta modalidade da etnografia como possibilidade 

de vislumbrar, desde mediações teóricas apropriadas, a análise das conexões 

entre as dinâmicas sociais e políticas, nas quais os sujeitos estudados estavam 

envolvidos.  Algo desafiador do ponto de vista da singularidade do trabalho de 

campo e de suas regras de construção. 

Conclusão 

Me propus, através deste trabalho, a discorrer sobre o caminho e os 

procedimentos de pesquisa, sobre as aproximações do campo e dos sujeitos 

da pesquisa, abordando os efeitos intersubjetivos dessas aproximações, as 

quais mostraram que o encontro intersubjetivo pesquisador (a) – pesquisado 

(a), pressuposto da etnografia, se produz em meio a exercícios de poder “por 



uns sobre outros” (Foucault, 1995), revelando um jogo de interesses e 

possibilidades; de trocas e partilhas de bens simbólicos (Simmel, 1964) 

efetuadas por pesquisadora-pesquisadas em interação,  de modo a revelar que 

relações de poder são intrínsecas à relação pesquisadora-pesquisadas 

(Capranzano,1991), a partir da qual a “produção da verdade” é negociada 

(Clifford, 1998), em meio a um tensionamento constante entre os objetivos do 

fazer acadêmico e os da militância,  
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