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Power of imagination, freedom in creation: 

 that’s what is art - Agnès Varda1 

Freedom emerges from open-ended cultural interplay,  

full of potential conflict and misunderstanding - Anna Tsing2 

Precisamos criar novos formatos e narrativas. 

 Essa desobediência poética é descolonizar - Grada Kilomba3 

Freedom is no fear! No fear! […] Freedom is a new way 

 of singing something - Nina Simone4 

The only possible thing to do in the world as 

we are inhabiting is to revolt - Donna Haraway5
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RESUMO 

ALMEIDA NETO, Joaquim Pereira de. Procurando gênero, não encontrando o campo: 
percursos de uma pesquisa em antropologia. 2020. 166 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo discutir a elaboração e execução de uma 

pesquisa em antropologia que tinha como objetivo estudar políticas de promoção de igualdade 

de gênero financiadas e geridas por alguns aparatos noruegueses de cooperação internacional 

e de ajuda para o desenvolvimento. Como se tratava de uma pesquisa que visava tomar 

burocratas e experts em desenvolvimento (dentre eles, muitos cientistas sociais) como 

interlocutores de pesquisa a fim de realizar uma etnografia institucional, parte significativa do 

procedimento de pesquisa foi marcada por várias tentativas de acesso por parte do 

pesquisador ao trabalho de campo. Todavia, houve recusas contundentes de muitos dos 

interlocutores em relação à colaboração com a pesquisa inicialmente proposta. As 

dificuldades de acesso ao trabalho de campo, bem como os limites impostos pelos 

interlocutores de pesquisa, são usados como alavancas tanto para reflexões sobre os 

procedimentos antropológicos de produção de dados e de escrita etnográfica quanto para um 

esforço de corporificação da produção de conhecimento. 

Palavras-chave: Escrita etnográfica. Gênero. Produção de dados. Cooperação Internacional. 

Elites  



	

ABSTRACT 

ALMEIDA NETO, Joaquim Pereira de. Seeking gender, not finding the fieldwork: 
pathways of an Anthropological research. 2020. 166 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

This master dissertation aims to discuss the elaboration and execution of an anthropological 

research that intended to study gender equality promotion policies funded and managed by 

some Norwegian apparatuses of international cooperation and development aid. As it was a 

research that aimed to take bureaucrats and development experts (among them, many social 

scientists) as research interlocutors in order to carry out an institutional ethnography, a 

significant part of the research procedure was marked by several attempts of access to  the 

fieldwork by the researcher. However, there were several refusals from many of the 

interlocutors regarding collaboration with the initially proposed research. Difficulties in 

accessing fieldwork, as well as the limits imposed by research interlocutors, are used as levers 

for reflections on anthropological data production and ethnographic writing procedures and 

for an attempt to embody knowledge production. 

Keywords: Ethnographic writing. Gender. Data production. International cooperation. Elites  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Introdução  

 O trabalho que está pela frente não é uma etnografia. Trata-se de um exercício de 

escrita que tem como objetivo levar às ultimas consequências a exposição dos meios de 

produção de uma pesquisa em antropologia realizada no Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social da Universidade de São Paulo entre 2016 e 2020. Como o texto 

composto por três partes que está pela frente não é uma etnografia, isto aqui não é uma 

introdução. Como um bom trailer ou sinopse de filme, essa abertura não entrega quase nada 

do que está pela frente. Sua função é apenas atiçar a curiosidade de possíveis interessados e 

interessadas e dar dois avisos a quem quer que se lance na leitura.  

 O primeiro aviso é mais longo e diz respeito aos créditos dos principais empréstimos 

de ideias, conceitos, maneiras de pensar e de viver que informaram a escrita desta dissertação.  

 Tudo o que está pela frente não poderia ter sido escrito se eu não tivesse lido Women 

Who Make a Fuss: The Unfaithful Daughters of Virginia Woolf, livro de Isabelle Stengers, 

Vinciane Despret e do coletivo formado por Françoise Balibar, Bernadette Bensaude-Vincent, 

Laurence Bouquiaux, Barbara Cassin Mona Chollet, Emilie Hache, Françoise Sironi, 

Marcelle Stroobants, Benedikte Zitouni. As filhas infiéis de Virginia Wolf, para além de me 

convencerem que eu podia embarcar em uma escrita sem saber exatamente o rumo que eu 

estava tomando, ensinaram-me a não me submeter com dignidade diante do que me afligia e a 

transformar a raiva em força e, assim, me forneceram um outro olhar e uma outra postura 

diante das produções acadêmicas feitas por mulheres. Isabelle Stengers, Vinciane Despret, 

Françoise Balibar, Bernadette Bensaude-Vincent, Laurence Bouquiaux, Barbara Cassin Mona 

Chollet, Emilie Hache, Françoise Sironi, Marcelle Stroobants, Benedikte Zitouni, mostraram-

me, ao me fornecerem centenas de exemplos, que há uma grande diferença entre lutar para 

entrar e permanecer na Academia, de um lado, e se juntar à procissão dos eleitos que já 

estavam lá dentro e aceitar todas as regras impostas, de outro.  
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 Nenhuma linha estaria aqui se eu não tivesse lido Memórias da Plantação: episódios 

de racismo cotidiano escrito por Grada Kilomba e se não tivesse visitado a exposição Grada 

Kilomba: Desobediências Poéticas na Pinacoteca do estado de São Paulo em setembro de 

2019. Grada Kilomba ajudou-me a ver como o abandono de privilégios é um caminho potente 

para mudar estruturas, agendas, espaços, posições, dinâmicas, relações subjetivas marcadas 

pelo racismo (p.46) e como esse exercício também poderia ser aplicado para situações de 

classismo. Mostrando-me como a Academia é racista e “é também um espaço de v-i-o-l-ê-n-c-

i-a” (p. 51), a autora e artista incentivou-me e deu-me coragem para que me posicionasse 

diante das hierarquias violentas que determinam quem pode falar e, assim, a embarcar na 

busca por formas de escrita as quais, procurando descolonizar o pensamento, incluíssem o 

pessoal e o subjetivo como parte do discurso acadêmico. 

 Nada também teria sido escrito se eu não tivesse assistido ao documentário Donna 

Haraway: Story Telling for Earthly Survival de Fabrizio Terranova (2016) e lido textos de 

Donna Haraway como o Manifesto Ciborgue (1985), Saberes Localizados: questão da ciência 

para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial (1995) e Staying with the Trouble 

(2016). Pego de empréstimo a ideia de storytelling enquanto uma forma de escrita que 

procura contar outros tipos de estórias e se valer de outros suportes. Que procura fabular, rir e 

fazer rir, mesmo quando as situações relatadas não são das mais alegres e confortáveis. Os 

storytellings de Haraway estão ligados à reflexão, baseada em Isabelle Stengers e em 

Phillippe Pignarre (2005) sobre como as teorias sobre o capitalismo e suas críticas têm nos 

deixado estúpidos e paralisados justamente por nos convencerem muito rapidamente que as 

únicas possibilidades possíveis são aquelas nelas expostas (que geralmente falam apenas 

sobre destruição, expropriação e ausência de novas possibilidades). Em oposição a essa 

postura, Donna Haraway ensina-me que o trabalho analítico feito dentro da Academia só faz 

sentido se ele estiver engajado em  contar outras estórias. Storytellings também têm a ver com 

combater a arrogância academicista e a aprender a respeitar o que está sendo feito em outros 

espaços com vistas à concepção de novas possibilidades de vida. Donna Haraway, para além 

de conceitos, oferece-me um modo de vida e um exemplo de postura no mundo. Haraway 

também deu-me a coragem para trair vínculos disciplinares.  
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 Nada teria sido escrito da forma como foi se eu não tivesse conhecido o trabalho 

artístico de Lindsay Seers e sua audácia em se transformar, a si mesma, em uma câmera 

fotográfica. 

 Isabelle Stengers, Vinciane Despret, Françoise Balibar, Bernadette Bensaude-Vincent, 

Laurence Bouquiaux, Barbara Cassin Mona Chollet, Emilie Hache, Françoise Sironi, 

Marcelle Stroobants, Benedikte Zitouni, Grada Kilomba, Donna Haraway e Lindsay Seers 

(espero que você, leitor ou leitora, tenha lido e prestado atenção em todos esses nomes) 

ensinaram que eu tenho um corpo, que esse corpo não esta separado de minha subjetividade e 

que preciso sempre atentar para como ele aparece no que eu penso, no que eu faço e no que eu 

escrevo. Isabelle Stengers, Vinciane Despret, Françoise Balibar, Bernadette Bensaude-

Vincent, Laurence Bouquiaux, Barbara Cassin Mona Chollet, Emilie Hache, Françoise Sironi, 

Marcelle Stroobants, Benedikte Zitouni, Grada Kilomba, Donna Haraway e Lindsay Seers 

ensinaram-me que, em certas circunstâncias, eu devo falar; que em outras, eu devo me calar e 

que, em várias outras, o que eu preciso fazer é gritar. Depois de todos os ensinamentos a que 

tive acesso, a inocência deixou de ser uma possibilidade e a ignorância uma desculpa. Digo 

com alegria e bastante convicção: a tentativa de se fazer uma antropologia não masculinista se 

tornou minha única opção. 

 Passemos para o segundo aviso.  

 Trata-se agora de um conselho/pedido a quem continuará a leitura. As leitoras e 

leitores radicais podem saltar os capítulos I e II e ler apenas o capítulo III. Aos leitores e 

leitoras pouco ortodoxos (as), sugiro que comecem pela leitura do capítulo III e só depois 

voltem para os capítulos I e II, os quais poderão ser lidos em qualquer ordem. Aos demais, 

aqueles e aquelas que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores, peço, 

encarecidamente, que leiam os capítulos respeitando a sequência numérica e que tenham 

paciência.  
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Capítulo I 

Os projetos, os problemas e a busca pelo campo  

 A dissertação de mestrado que se segue é o produto de um projeto de mestrado 

realizado entre 2017 e 2020 no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 

Universidade de São Paulo que contou com o financiamento da Fundação de apoio à Pesquisa 

do Estado de São Paulo. O problema de pesquisa inicialmente apresentado inseria-se na área 

de estudos conhecida como antropologia do desenvolvimento e mesclava discussões sobre 

gênero e cooperação internacional.  O objetivo da pesquisa era realizar uma etnografia sobre a 1

incorporação do paradigma da igualdade de gênero em uma linha de financiamento de um 

programa de cooperação internacional voltado para povos indígenas da Amazônia brasileira. 

O programa em questão era controlado por uma agência norueguesa sediada no Brasil e a 

ideia era realizar trabalho de campo junto aos funcionários e  funcionárias  nele envolvidos 

(as). O que estava em pauta não era um estudo de implementação e acompanhamento dos 

projetos nas comunidades indígenas amazônicas, tampouco da execução de políticas já 

desenhadas. Tratava-se de uma pesquisa que buscava acompanhar e estudar o programa de 

cooperação internacional em seu local de formulação, ou seja, dentro da própria agência de 

cooperação internacional e financiamento. Ancorado na proposta da etnografia institucional 

 A antropologia do desenvolvimento é um campo do conhecimento que se detém em estudos e analises de atores 1

envolvidos em um gigantesco aparato institucional constituído por agências de desenvolvimento, bancos 
multilaterais, organizações não governamentais, agências da ONU, organizações de filantropia, entre outras. 
Como apontado por duas autoras contemporâneas (BARROSO HOFFMAN, 2008 e MORAWSKA, 2014), não 
há um consenso na produção da antropologia brasileira a respeito da nomeação de tal área de estudos que 
focaliza as relações de cooperação e/ou parceria entre Estados e também entre organizações internacionais e 
organizações locais envolvidos com a promoção do desenvolvimento. Barroso Hoffman (2008, p. 01) aponta 
para as várias possibilidades de rotulação como "assistência para o desenvolvimento", "ajuda para o 
desenvolvimento", "cooperação internacional para o desenvolvimento" ou simplesmente "cooperação 
internacional”.A literatura antropológica brasileira sobre o tema é bastante variada. Alguns exemplos são: 
Ribeiro (1994), Schrörder (1997), Valente (2005), Silva (2008), Simão (2007), Nicaise (2007, 2012), Barroso 
Hoffman (2008), Ribeiro (2008) Cesarino (2012, 2014) e Morawska (2014). 
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de Arturo Escobar (1994), o que me despertava interesse era justamente a possibilidade de 

atentar para as práticas institucionais e burocráticas típicas da indústria do desenvolvimento.  2

Tratava-se de uma tentativa de analise de como essas práticas institucionais e burocráticas 

faziam com que, por exemplo, a agenda da igualdade de gênero fosse incorporada em 

programas e linhas de financiamento voltadas para a Amazônia. Escolher acompanhar a 

criação e a implementação de políticas de gênero nesse âmbito implicava em fazer pesquisa 

para cima (studying up) (Nader, 1972) e, assim, manter-se o foco nos segmentos dominantes, 

ou seja, nas elites burocráticas envolvidas com cooperação internacional.   3

 Esse projeto de pesquisa começou a ser pensado em maio de 2016 enquanto 

prerrogativa para seleção do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 

Universidade de São Paulo. As suas raízes estão em eventos anteriores, que datam a minha 

primeira experiência de campo realizada em Altamira (Pará) no começo de 2015, quando eu 

ainda estava na graduação em ciências sociais na Universidade Federal de São Carlos. Em 

Altamira, tomei conhecimento de significativas parcerias entre organizações indígenas e 

indigenistas brasileiras com aparatos de financiamento internacional noruegueses 

direcionados à Amazonia . Nessa circunstancia, também descobri que a Noruega, em 4

decorrência dos recursos financeiros repassados para o Fundo Amazônia, era um dos maiores 

parceiros Brasileiros em termos de cooperação internacional.  Pesquisas feitas na internet me 5

 Industria do desenvolvimento é uma forma de se referir, cunhada por Arturo Escobar (1994), a todo esse 2

aparato institucional, desenvolvimento no pós 2ª Guerra Mundial, que se propõe a ajudar a resolver os mais 
diferentes problemas que atingem os países do "terceiro mundo”, como fome, pobreza, problemas sanitários, e, 
assim, promover a superação de desigualdades econômicas em nível internacional. A origem de tal indústria, 
conforme defendido por uma parte considerável dos autores que tratam do tema, remonta ao fim da segunda 
guerra mundial e ao financiamento norte americano para a reconstrução da Europa. (ESCOBAR, 1995, 
LABRECQUE, 1997). Remonta também às estratégias políticas de países europeus para a manutenção de 
vínculos com suas ex-colônias na África, ou ainda com a continuidade de políticas imperialistas. (CHAUVEAU, 
1992, 1994; ATLANI-DUAULT & DOZON, 2011)

  Sérgio Ricardo Rodrigues Castilho, Antonio Carlos de Souza Lima e Carla Costa Teixeira (2014) comparam a 3

ideia de study-up de Laura Nader (1972) com o que Hertz e Imber (1993) chamaram de pesquisa de campo em 
contextos de elites (fieldwork in elite settings). Esse tipo de pesquisa, de acordo com os pesquisadores 
brasileiros, diz respeito a “universos temáticos em que os pesquisadores estão ou em posição inferior em termos 
das dinâmicas de poder que estudam, ou se encontram nelas imiscuídos, seja como parte de sua atividade 
profissional, seja como parte dos processos sociais em que se envolveram em suas pesquisas.” (p.08) 

 Na ocasião, fiquei sabendo da existência do  Programa de apoio aos povos indígenas no Brasil - NISPB, 4

coordenado pela Embaixada Real da Noruega no Brasil e vinculado à Norwegian Agency for Development 
Cooperation (Norad) e também dos finaciamentos fornecidos pela ONG Rainforest Foundation Norway.

 O Fundo Amazônia é um instrumento de captação de recursos destinados à  promoção da conservação e do uso 5

sustentável da  floresta Amazônica. O fundo, que foi criado pelo governo brasileiro em 2008, é gerido Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Noruega, até 2016, era o principal doador de 
recursos ao Fundo Amazônia, tendo efetivamente aportado o montante de kr$ 6.492.680.000,00, equivalentes a 
US$ 1.002.322.969,68, ou R$ 2.444.920.869,09. (FUNDO AMAZÔNIA, 2016).
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deram uma dimensão do quanto a igualdade de gênero era um tema relevante e atual em 

programas de cooperação internacional noruegueses. A conexão estava pronta! Para 

completar, o tema era muito interessante pelo fato de não ser comum programas de 

cooperação internacional que focassem em ações de gênero voltadas especificamente a 

mulheres indígenas brasileiras. Antropologia do desenvolvimento já era minha área de estudos 

na iniciação científica, gênero era a a expansão do tema e uma escolha visando o processo 

seletivo e minha possível vinculação ao Numas - Núcleo de Estudos sobre Marcadores 

Sociais da Diferença. 

 O processo de escrita do projeto de mestrado foi muito difícil, não só porque eu 

estava dividindo o tempo de trabalho para escrevê-lo com a finalização de disciplinas e do 

Trabalho de Conclusão de Curso, mas também porque o escrevi sozinho, já que ainda não 

dispunha de um orientador na Universidade de São Paulo. Antes da banca de exame do 

processo seletivo, o projeto só foi lido por um amigo e colega de graduação. Junto à escrita 

do projeto, preparei-me para a prova teórica e para a tão temida prova de inglês. Fui 

aprovado no processo seletivo em outubro de 2016. Que alívio! Que felicidade saber que a 

argumentação apresentada no projeto e que meu histórico de graduação e minha trajetória 

acadêmica até ali tinham sido suficientemente persuasivos para convencer a banca de 

seleção, permitindo que fosse aceito no mestrado. Persuasiva no limite, preciso evidenciar, 

afinal eu havia sido aprovado na última posição. Isso abria outro problema. Em um 

Programa de Pós-Pós-Graduação que até então distribuía suas bolsas por critérios 

meritocráticos de seleção, não havia chances de eu ter uma bolsa no primeiro ano. As 

chances de uma bolsa no segundo ano também eram pouco prováveis. A ausência de bolsa 

incorria num problema de ordem ainda mais grave: como me mudar de São Carlos, local 

onde pagava meu aluguel usando a bolsa de assistência estudantil da UFSCar, para a cidade 

mais cara da América do Sul sem ter uma fonte de renda (sem bolsa e  nenhuma perspectiva 

de emprego). Auxílios familiares suficientes para me manter não eram uma possibilidade. Eu 

podia apenas procurar outra fonte de financiamento e foi exatamente isso que fiz.  

 De novembro de 2016 a janeiro de 2017, para além de finalizar a graduação, eu 

trabalhei em uma segunda versão do projeto de mestrado, dessa vez com o auxílio de meu 

orientador, Júlio Simões, em formato condizente ao exigido pela Fundação de Amparo à 
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Pesquisa de São Paulo . Em trocas de e-mail e sem nunca termos nos encontrado 6

pessoalmente, trabalhamos juntos. O que esteve em questão foi a melhor amarração da 

temática com o problema de pesquisa e com a metodologia. Mais autores mobilizados, 

detalhamentos do plano de trabalho. Era um ajuste preciso do projeto. Este, então, foi 

finalmente submetido à analise de financiamento junto à FAPESP no começo de fevereiro de 

2017, antes mesmo do início do curso de mestrado. 

 Meados de fevereiro. Enfim terminei a graduação, entreguei minha casa em São 

Carlos. Levei meus pertences para Minas Gerais de ônibus. Três ônibus. Duas paradas. 16 

horas de viagem. Estava feliz com minha aprovação no mestrado na USP. Estava preocupado 

com a futura mudança para São Paulo. Passei as férias na casa de meus pais pensando no 

que fazer, falei com pessoas, fiquei sabendo do CRUSP e do SAS  e da possibilidade de 7

alojamento e de bolsa alimentação. Informei-me, realizei as burocracias necessárias. Muitas 

burocracias.  Nada estava garantido ou arrumado. Mudei-me pra São Paulo em março de 

2017 a duras penas, ainda sem resposta da FAPESP e sem resposta da SAS. Havia um 

descompasso entre o tempo das burocracias e aquele de minhas necessidades. Vim para São 

Paulo  apenas com uma mochila contendo três termos de roupa, dois cadernos, três livros, 

um tablet e o básico pra higiene pessoal. A passagem de ônibus de Patrocínio (Minas Gerais) 

até São Paulo havia sido  paga por meus pais e o dinheiro que havia economizado das bolsas 

de iniciação científica e guardado na poupança era uma pequena segurança. Não tinha como 

vir com mais nada. Eu ficaria, nos primeiros dias, na casa das amigas do irmão de uma de 

minhas amigas que eu nem mesmo conhecia, enquanto aguardava a resposta do SAS.  

 O mestrado oficialmente começava em março de 2017. Era hora de fazer as 

disciplinas. Encontro com novos professores e professoras. Encontro com novos e novas 

 A fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo é uma agência de fomento que, entre outras 6

atribuições, concede bolsas de estudo em regime de fluxo contínuo. O procedimento de solicitação das bolsas é 
desvinculado ao processo seletivo de ingresso na pós-graduação e exige a apresentação de um projeto de 
pesquisa dentro de um modelo específico. 

 CRUSP é a sigla para o Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, o alojamento estudantil localizado 7

na Cidade Universitária. A SAS, por sua vez, é a Superintendência de Assistência Social, entidade responsável 
pela administração do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil da Universidade de São Paulo. 
O Programa acima referido disponibiliza apoios e bolsas, entre eles a vaga de moradia no CRUSP, para alunos 
interessados após classificação socioeconômica. Estudantes de pós-graduação com limitações socioeconômicas e 
que não dispunham de bolsa de estudo, após a comprovação do perfil socioeconômico via documentação e 
entrevista, tinham direito à uma vaga no alojamento temporário, já que as vagas definitivas eram distribuídas 
comumente apenas no mês de outubro. Esses estudante também tinham direito a três meses (passiveis de 
renovação por mais três em caso de ainda não disporem de bolsa) de auxilio alimentação correspondente a 
passes para café da manhã, almoço e jantar nos restaurantes universitários. 
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colegas.  Disciplina de método e projeto, disciplina de teorias clássicas e mais umas optativas. 

A descoberta da FFLCH e das bibliotecas da USP indicava um mundo novo, que me atraía e 

me assustava ao mesmo tempo.  

 Depois de duas semanas morando na sala de minhas mais novas amigas e 

desfrutando da companhia de três cadelas para dormir (a única cama disponível era a cama 

de Nala, Ângela e Loló, uma cama boxe que ficava na sala de um apartamento dividido por 4 

pessoas), a vaga no alojamento provisório do CRUSP finalmente aparece. As vagas 

definitivas do alojamento só seriam oferecidas em outubro daquele ano. A sensação de 

mudar-me para o CRUSP era de alívio. Finalmente eu teria um teto todo meu garantido. 

Eram 8 beliches e 8 armários de 2 portas em um quarto compartilhado, cuja área não era 

superior a 20 metros quadrados. Nós, moradores, também tínhamos uma mesa de bar, uma 

cadeira e 10 tomadas. Éramos 10 a principio, depois 13, por fim 15 estudantes de pós 

graduação morando no alojamento provisório da Pós-Pós-Graduação no Bloco G do 

CRUSP. Alguns moradores eram do interior de São Paulo, outros da Bahia, alguns da 

Bolívia, um do Peru e outro da Guiné Bissau. Pouco espaço para morar, muito trabalho 

académico a fazer. Um banheiro compartilhado, mas apenas um chuveiro quente funcionado. 

Tínhamos seis meses de bolsa alimentação garantida: café da manhã, almoço e janta. Nossa 

vaga também estaria garantida, ao menos enquanto não tivéssemos uma bolsa de estudos. 

Tínhamos comida e um lugar pra dormir. 

 No alojamento, eu tinha uma cama e uma porta de armário que aos poucos foi sendo 

enchida de livros de antropologia clássica. Depois das 23h, combinávamos de apagar a luz e 

de reduzir o barulho. As oito lâmpadas dispostas no teto do quarto garantiam uma luz branca 

que nos fazia pensar em um hospital ou em uma sala comercial. A conexão de internet da 

USP não funcionava dentro do alojamento. Para estudar, usávamos as bibliotecas de nossos 

departamentos ou a sala de estudos que se abria nas madrugadas no primeiro andar do bloco 

G. Feriados eram terríveis já que tudo permanecia fechado na Universidade e muitas vezes o 

saguão da Biblioteca Brasiliana era o único local para se trabalhar. Se perdíamos o horário 

do Restaurante central, restava-nos apenas a tão conhecida  padaria “Uspão”.  

 Assim passa o primeiro semestre. Disciplinas, vida no Crusp e a espera por uma 

bolsa. A sensação era que a pesquisa ainda não havia começado. Julho de 2017: a resposta 

positiva da bolsa da FAPESP. Havia financiamento. Mistura de felicidade e alívio da ordem 
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do impensável. Bolsa é finalmente casa pra morar, bolsa é comida pra comer, bolsa é poder ir 

ao cinema ou ao teatro sexta-feira à noite e depois ir comer algo diferente e gostoso. Após 

essa aprovação, no entanto, ainda deveria enfrentar as muitas burocracias de implementação 

da bolsa. Assinatura do orientador, do chefe da instituição. Pendências a resolver. Burocracia 

no desespero e na alegria. A primeira bolsa só cairia na conta bancária dia 5 de setembro. 

 Com financiamento aprovado, voltamos a falar de pesquisa. O que passa a importar é 

o que está no projeto: o plano de trabalho e o campo pretendido. O trabalho de campo, 

prometido no projeto e que era aguardado com anseio, finalmente poderia ser realizado. Seria 

do campo que as informações mais importantes viriam, o campo me daria meu material mais 

precioso, ali eu produziria os dados que alimentariam a futura dissertação de mestrado. 

Começo, então, os preparativos para a entrada em campo. Eu não tinha contatos de campo 

previamente estabelecidos. A única opção, portanto, era enviar um e-mail para falar de minha 

pesquisa e para tentar marcar uma primeira conversa com a agência norueguesa sediada em 

Brasília, onde pretendia realizar meu trabalho de campo.  

 No dia 16 de agosto de 2017, envio o primeiro e-mail. Depois de uma troca de 

mensagens, consigo marcar um encontro presencial em São Paulo durante o lançamento de 

um livro sobre os Guarani. Nesse encontro, não tenho noticias muito agradáveis: vem a 

primeira recusa. A agência não aceita minha entrada em campo. A justificativa dada pelo 

funcionário da agência foi dupla: por um lado,  foi-me dito que não dispunham de espaço 

suficiente em sua sede para receber um pesquisador e, por outro, que as ações em termos de 

gênero não estavam mais tendo o destaque que usufruíram no passado recente. As ações 

específicas sobre gênero haviam sido canceladas em decorrência de mudanças de linhas de 

financiamento do governo norueguês. Tal agência havia passado a receber recursos do 

Ministério de Meio Ambiente da Noruega em meados de 2017 e, em decorrência disso, o 

enfoque em gênero não era mais proeminente como antes. As ações coordenadas por essa 

agência focariam, a partir de então, primordialmente, conforme me foi dito, nas mudanças 

climáticas.  As novas ações do programa seriam voltadas para o papel dos povos indígenas e 

de suas terras nessa agenda.  

 O então responsável pelo programa na agência, além de dizer que meu campo não era 

possível, sugeriu que eu revisse meus objetivos de pesquisa. Ele sugeriu que eu focasse nas 

mudanças climáticas e que fizesse trabalho de campo em uma das associações indígenas 
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brasileiras apoiadas pela agência. As sugestões dadas a mim, todavia, iam de encontro às 

minhas pretensões iniciais de pesquisa e impossibilitavam o enfoque no estudo de programas 

de cooperação internacional em seus locais de formulação.  

 Além do mais, as mudanças não eram tão simples assim. Havia um projeto sobre 

gênero já em financiamento e meu vínculo a um grupo de pesquisa sobre gênero. Mesmo 

assim, decidi investir alguma energia na sugestão de meu primeiro interlocutor de pesquisa e 

tentar, ao menos, acrescentar discussões sobre mudanças climáticas. Mas ainda insisti que não 

queria fazer o campo com alguma organização indígena.  

 Descobri logo após essa primeira recusa que a Embaixada Real da Noruega no Brasil 

iria promover um evento em Belém do Pará sobre cooperação internacional, pesquisa na 

Amazônia e combate às mudanças climáticas. Descobri também que, na programação do 

evento, havia menções a gênero. Julguei que seria uma boa oportunidade para uma nova 

tentativa  de entrada em campo. Com recursos da FAPESP, viajo à Belém e participo de dois 

dias de workshops direcionados a representantes de organizações norueguesas e brasileiras 

envolvidas em acordos de cooperação internacional ligadas à Amazônia. Ali fiquei sabendo de 

outras instituições, entre elas algumas ONGs norueguesas que estavam interessadas em 

discussões de gênero. Gasto outros dois dias tentando entrar em contato com as organizações 

mencionadas no evento. No entanto, não tenho nenhum sucesso nessa empreitada e tampouco 

com as entrevistas previamente planejadas. 

 Certamente um agravante foi o fato de que parte dos eventos foram realizados em 

inglês e contavam com um publico quase que em sua maioria norueguês, o que criava uma 

maior dificuldade de compreensão e de aproximação com os possíveis interlocutores. Embora 

estivesse estudando inglês, aquela era minha primeira inclusão completa numa realidade 

anglófona. Para se ter uma ideia do que limitações linguísticas podem provocar, conto um 

detalhe de minha estadia em Belém. Um erro de compreensão por minha parte acabou 

conduzindo-me para dentro de um ônibus, o qual estava reservado para a comitiva 

norueguesa presente no evento e que tinha  como destino um centro de convenções, local 

onde ocorreria a parte final do último workshop. Enquanto eu ouvia falas em inglês e em 

outra língua que eu julgava ser norueguês,  mantive-me calado. O ônibus atravessa a cidade 

de Belém e estaciona em uma área de acesso restrito de um grande edifício. A comitiva na 

qual eu estava “misturado” é levada para uma ante-sala onde um sofisticado coquetel estava 
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sendo servido. Ali, fiquei completamente assustado e também não falei com ninguém. As 

pessoas olhavam-me sem entender muito bem o que estava ocorrendo. Eu não sabia como 

fazer para ir embora. O local estava cercado por seguranças. Vi comida e champanhe. 

Peguei uma taça e bebi. A confusão já estava feita, pensei que podia ficar e comer umas 

comidas requintadas. Depois de uns 30 minutos nesse local, sou conduzido, junto com as 

outras pessoas da ante-sala, para outro cômodo. O espaço era amplo e requintadamente 

organizado. Nele, já havia outras pessoas, todas muito bem vestidas. Havia também um 

locutor apresentando as pessoas que entravam. Finalmente, dei-me conta que estava em um 

jantar de gala oferecido pelo governador do Pará às autoridades norueguesas. 

 Volto para são Paulo. Minha incursão à procura de possibilidades de campo não tinha 

sido tão produtiva quanto eu esperava. Além disso,  as mudanças climáticas  abriram-me um 

leque de problemas. Havia o Fundo Amazônia, mas havia também a questão das mineradoras 

norueguesas instaladas nesse território. O tema parecia e de fato era complexo demais para ser 

tratado em uma pesquisa de mestrado. Para completar, não havia laboratórios ou grupos de 

pesquisa sobre o tema no Departamento de Antropologia Social da Universidade de São 

Paulo.  

 Era outubro, eu já receberia minha segunda bolsa de mestrado. Já não podia mais 

morar no alojamento provisório do Crusp. Eu poderia apenas me candidatar a uma vaga 

definitiva em edital que abriria logo mais . Nessa altura, precisei me mudar. Felizmente, o 8

filho de uma amiga e colega de aulas de francês tinha um quarto livre num apartamento 

próprio localizado em Santa Cecília. Ali, finalmente, encontro os prazeres de ter uma casa e 

um quarto. Eu pagava apenas o rateio das contas e era isso que me possibilitava morar num 

local confortável, numa área considerada cara e tendo um quarto individual. Sabia o quanto 

essa amiga e seu filho estavam sendo gentis e generosos comigo. Ter um quarto era a 

possibilidade de ficar só. De pensar. De finalmente dormir bem. Ali, pude lidar com a 

primeira recusa do campo, processei a estadia de 4 dias em Belém do Pará, que também 

tinha sido cheio de recusas, e escrevi o texto de meu exame de qualificação. Nessa casa, 

surgiu uma ideia de como refazer o problema de pesquisa. Eu havia voltado desse campo 

curto na Amazônia e também tinha ido a muitos eventos em São Paulo sobre parcerias de 

 O fato de eu já ter uma bolsa de estudos no valor de R$ 1.988,10, um valor superior aos R$ 1.500 pagos pela 8

Capes ou pelo CNPq em bolsas de mestrado, fez com que eu não conseguisse uma vaga definitiva no CRUSP. 
Na época em que me candidatei, muitos moradores e moradoras do CRUSP haviam me advertido que seria 
praticamente impossível conseguir uma vaga definitiva possuindo uma bolsa da FAPESP. 
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cooperação entre o Brasil e a Noruega. Participei de um encontro na Fapesp cuja temática era 

cooperação técnica entre Brasil e Noruega  e de um evento na Google São Paulo sobre novas 9

tecnologias de pagamento entre os dois países . As discussões eram muito distintas em cada 10

um desses eventos, como se pode imaginar. Todavia,  assim como ocorrido nos eventos em 

Belém, gênero era uma questão sempre presente e sempre debatida, fosse em maior ou menor 

escala. Igualdade de gênero era posta como uma área de interesse tanto do governo quanto das 

empresas norueguesas, na qual muito trabalho estava sendo feito. Era notável, nesses debates, 

uma preocupação forte com a representatividade, haja vista, por exemplo, a recorrência de  

mulheres palestrantes e o destaque que era dado a isso.  

 A percepção de que gênero era uma questão relevante em muitos braços da 

cooperação entre Brasil e Noruega, e não só no programa que havia escolhido inicialmente, 

deu-me ânimo para insistir no tema. Decidi que a questão estava lá e que tentaria continuar. 

No meu quarto em Santa Cecília, usando uma mesa de arquiteto de mais de dois metros de 

comprimento e uma bela luminária Anglepoise, que haviam sido deixadas pela moradora 

anterior, espalhei folhas Sulfite, colei post-its na parede. Enfileirei documentos sobre 

políticas norueguesas de gênero dentro da cooperação internacional obtidos em longas buscas 

nos sites das agências que havia tomado contato nos eventos que participara. Pesquisas em 

sites levavam-me a outros sites e, consequentemente, a mais documentos sobre políticas de 

gênero na cooperação internacional norueguesa foram levantados. Coletei planos, diretrizes 

oriundos, principalmente, de portais de transparência da Agência Norueguesa de Cooperação 

para o Desenvolvimento (NORAD) e do Ministério Real das Relações Exteriores da Noruega. 

 Gênero era realmente a questão principal de minha pesquisa. Ainda em Santa Cecília, 

desfrutando de um conforto que parecia inimaginável meses atrás, começo a pensar que a 

minha pesquisa estava indo bem. Os documentos, de fato, podiam ter muito a dizer. Em um 

documento, eu podia ver menções a muitos outros de minha lista preliminar. Esses 

documentos também eram mencionados nas falas institucionais (presentes nos sites) de 

  Seminário sobre Renováveis - Cooperação com a Fapesp, realizado em 13 de novembro de 2017 na sede da 9

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - São Paulo.

 Norway Tech Day, realizado em 10 de novembro de 2017 no Google Campus em São Paulo10
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ministros noruegueses.  Estava evidente que tais papeis operavam ações e tinham relevância 11

no trabalho institucional. Caso contrário, as mais de sete mil páginas que eu havia levantado e 

previamente organizado não teriam sido produzidas e as instituições e funcionários não teriam 

se engajado em suas produções.  A solução encontrada para o rumo da minha pesquisa foi, 12

então, etnografar documentos. Para isso, vinculei-me às etnografias relativamente recentes 

que lidam com documentos e com arquivos, tratando-os não como locus de escrita ou de 

registro do discurso mas sim como importantes atores de práticas tecno-burocráticas tais 

como Riles  (2001,  2006), Cunha  (2004), Stoler (2009),  Ferreira  (2013),  Lowenkeon   e  

Ferreira  (2014),  Munhoz  (2013),  Perin  (2013)  e  Morawska  (2014). 

 Etnografar documentos era a decisão, mas como fazê-lo? Decidi, a título de 

experimento e bastante inspirado na proposição de Anna Tsing no livro “The Mushroon at the 

End of the World” (2015), literalmente seguir as ideias de igualdade de gênero mobilizadas 

nessa infinidade de páginas e assim deixar surgir o que quer que fosse. Assim como os 

cogumelos acompanhados por Tsing se mostraram vinculados a processos de exploração e 

precariedade, cujos percursos muito têm a dizer sobre o capitalismo contemporâneo, a 

insistência na mobilização da noção de igualdade de gênero em documentos da cooperação 

internacional norueguesa poderia me colocar em contato com dinâmicas que dizem respeito a 

procedimentos de mudança social tomados como metas estatais. Assim, eu poderia analisar o 

papel que a Noruega desempenhava puxando tal agenda globalmente, enquanto líder 

internacional em políticas de promoção da igualdade de gênero ,conforme exposto em 

estatísticas globais como o Global Gender Gap Index publicado pelo Fórum Econômico 

 Alguns exemplos desses documentos são: Strategy for Women and Gender Equality in 11

DevelopmentCooperation (1997–2005); Evaluation of the “Strategy for Women and Gender Equality in 
DevelopmentCooperation (1997–2005)”; The Norwegian Government’s Action Plan for the Implementation of 
UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security; Mapping Study of Norwegian 
Funding to Women’s Rights and Gender Equality 2002–2011; Action Plan for Women’s Rights and Gender 
Equality in Development Cooperation2007–2009. Extended for the period 2010–2013; Evaluation of Norway’s 
support to women’s rights and gender equality in development cooperation 2007-2013; Action Plan for Women’s 
Rights and Gender Equality in Foreign and Development Policy 2013-15; NORAD RESULTS REPORT 
Women’s rights and gender equality 2015; Action Plan for Women’s Rights and Gender Equality in Foreign and 
Development Policy 2016-2020.

 Nesse ponto, eu estava buscando uma aproximação com a ideia de “trilha de papeis” desenvolvida por 12

Catarina Morawska em seu estudo sobre grandes obras de geração de energia elétrica no Brasil. De acordo com a 
autora, “focar na trilha de papéis em torno de Belo Monte tem como intuito argumentar, primeiro, que a 
continuidade das obras depende da observância de determinada estética em documentos vinculantes e vinculados 
entre si; e, segundo, que a inscrição de saberes técnico- científicos em documentos previstos nas obras de 
geração de energia opera um efeito de realidade, fator essencial para legitimá-las” (2014, p.05). 
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Mundial.  Um outro ponto interessante seria a possibilidade de ver como a disseminação de 13

políticas identitárias em um contexto internacional interferia nas possibilidades de existências 

de vidas.   14

 Dessa forma, ao analisar tais documentos, movendo-me de um para o outro conforme 

se autorreferenciavam, notei como gênero era acionado de formas distintas; como as ações 

propostas eram voltadas para públicos específicos. Fui vendo também quais eram as 

possibilidades de vida que cabiam dentro das definições de gênero presentes nas políticas e 

ações propostas e quais eram os públicos alvo considerados. A ideia da promoção da 

igualdade de gênero aparecia ou não aparecia nos documentos. Isso, por si, só já teria muito a 

dizer.  

 O meu objeto inicial de pesquisa, que era a linha de financiamento de um programa de 

cooperação norueguesa controlado por uma agencia sediada no Brasil, fornecia um ótimo 

exemplo disso. Igualdade de gênero aparecia pesadamente em um relatório de 

acompanhamento em 2014, em 2015 aparecia de novo e entrava na diretriz da instituição; e, 

em 2017, era, por fim, retirada (sempre lembrando que ser retirado não significa deixar de ser 

mencionado, significa perder destaque). Esse procedimento de posicionamento do conceito de 

gênero era visível nos três documentos supracitados. No documento de 2015, gênero aparecia 

muito, no de 2017 quase não aparecia. Além de aparecer ou não e do lugar em que aparecia, 

igualdade de gênero vinculava-se a ações bastantes distintas ao longo dos documentos e as 

ações para a sua promoção envolviam atores também distintos. Um bom exemplo disso, era o 

fato de menções a pessoas homossexuais, bissexuais ou transsexuais aparecerem apenas nas 

metas relativas a saúde e não naquelas relativas à promoção de empoderamento econômico e 

participação política. 

 Um exemplo de explicação para o bom desempenho norueguês em políticas de igualdade de gênero é 13

fornecido por Kabeer (2008). Kabeer relaciona os bons indicadores de igualdade de gênero à construção do 
Nordic Welfare State e aponta as seguintes condições chave: a “paixão nórdica pela igualdade” que está 
relacionada ao desenvolvimento político e social dos países nórdicos; o modelo de atuação política do pós-guerra 
que ficou conhecido como woman-friendly state, que foi responsável pela diminuição da responsabilidade do 
cuidado que decaia sobre as famílias e, por fim, a cultura política norueguesa baseada no pragmatismo político e 
no bom nível de construção de consenso no processo de tomada de decisão. 

 Cabe apontar que o papel da Noruega enquanto líder internacional quando o assunto é igualdade de gênero é 14

passível de criticismo. Alguns estudos procuram tecer críticas a autoimagem norueguesa como um benfeitor 
internacional ou como uma superpotência dos direitos humanos (DATTA et al, 2006; LISTER, 2009). Esses 
apontamentos também estão presentes nas críticas feministas nórdicas pós-coloniais (MULINARI et al, 2009; 
PALMBRG, 2009). 
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 Diante desse intenso trabalho de sistematização de documentos, decido, finalmente, 

colocar em prática a escrita de um projeto de Bepe para fazer um estágio de pesquisa em 

Oslo. Eu não estava muito seguro a respeito de minhas capacidades linguisticas, mas 

continuava estudando inglês. Estava conseguindo ler muitos documentos em inglês e essa 

empreitada no exterior parecia plausível. A Bepe era uma opção tanto dada quanto 

incentivada pela FAPESP. Morar seis meses em Oslo seria uma boa oportunidade para, além 

de entrar em contato com as discussões teóricas na área de cooperação internacional 

produzidas na Noruega, poder coletar mais documentos, indo visitar arquivos, e até mesmo 

fazer algumas entrevistas. O trabalho de campo, em minha perspectiva, não seria possível, 

dado o hermetismo das organizações norueguesas com o qual já vinha me deparando.  Além 

do mais, um trabalho com fontes documentais parecia promissor. Morar em Oslo também 

seria uma oportunidade maravilhosa para melhorar meu inglês falado.  

 Escrever um projeto, juntamente com uma série de documentos em inglês, os quais 

eram prerrogativas para o processo de solicitação de uma Bepe junto à Fapesp, teve suas 

dificuldades. Por outro lado, morar com pessoas que eram fluentes em inglês facilitou o 

processo. Uma dessas pessoas ajudou-me a escrever o primeiro e-mail para a Professora 

Nefissa Naguib. Nefissa, que trabalhava no Departamento de Antropologia da Universidade 

de Oslo, aceita supervisionar o estágio.  

 O objetivo desse projeto no exterior, que era vinculado ao meu projeto de mestrado no 

Brasil, seria um aprofundamento teórico nos estudos sobre cooperação internacional e sobre 

gênero. A professora Nefissa havia trabalhado com a temática de projetos de desenvolvimento 

internacional e humanitarismo associado a dinâmicas de gênero (NAGUIB, 2016, 2018). 

 A ideia de se fazer um estudo documental junto à possibilidade de realização de uma  

Bepe em Oslo foram debatidas no exame de qualificação. Ali, havia o problema de que eu 

expandira drasticamente o escopo da discussão do mestrado. De uma pesquisa sobre o 

trabalho de uma agência norueguesa específica sediada no Brasil, eu havia movido meu foco 

para as políticas de gênero em um sentido amplo empreendidas pelo que eu estava chamando 

de cooperação internacional norueguesa.  

 Tendo em vista esse alargamento, troquei alguns e-mails com agências norueguesas e 

tive a confirmação de que documentos e entrevistas poderiam ser arranjadas durante a estadia 

em Oslo. O procedimento de solicitação da Bepe já estava finalizado. Embora a pesquisa 
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parecesse bem encaminhada, havia o problema de que eu não teria tempo suficiente para fazer 

tamanho empreendimento, pois restava menos de um ano para o término do prazo de 

contagem do mestrado e eu gastaria seis meses em Oslo. Após conversar com meu orientador, 

coloquei essas questões na qualificação e ali também apresentei a possibilidade de que a 

pesquisa de mestrado fosse transformada em um doutorado direto, o que me daria mais tempo 

e melhores recursos financeiros para poder conduzir a pesquisa documental e as entrevistas 

em Oslo.  

 Todas essas questões estavam em aberto no relatório de qualificação e seriam 

discutidas pela banca, composta pelas professoras Catarina Morawska e Heloisa Buarque. O 

exame de qualificação ocorreu em 02 de julho de 2018. Nessa circunstância, a banca chamou 

atenção especialmente para dois pontos:  foi asseverado que (i) não havia fundamentação 

empírica suficiente que justificasse tamanho empreendimento de expansão do escopo 

analítico e (ii)  que o empreendimento era arriscado, pois a transição de uma bolsa de 

mestrado para uma de doutorado direto poderia ser denegada pela Fapesp.  

 A professora Catarina Morawska apontou que a imagem fornecida por Tsing (2015) 

não poderia fundamentar tal guinada, que ia de uma política específica para a cooperação 

norueguesa em termos gerais.  Afinal, a forma de organização de uma pesquisa em 

antropologia deveria pautar-se primordialmente pelo trabalho de campo, partindo de 

categorias nativas, que era algo que eu não tinha conseguido até então. Catarina também 

sugeriu que o melhor seria usar a estadia em Oslo para tentar encontrar um local para realizar 

o trabalho de campo. Possibilidades muito variadas me foram dadas. Quem sabe campo em 

uma ONG, onde  é mais fácil de se entrar que em uma agência governamental? Ou em uma 

escola? Por que não atentar para as políticas de gênero internas da Noruega? Os seis meses 

em Oslo seriam suficientes pra achar o campo,  foi-me dito. Eu e meu orientador 

concordamos com a ideia. Era o melhor e o mais seguro acadêmica e economicamente. 

 Dois dias depois da qualificação, perco o conforto da casa em Santa Cecilia, sou 

abrigado por um amigo no CRUSP e submeto o projeto de Bepe. A aprovação do 

financiamento para o estágio em Oslo vem em 28 de julho. A data estipulada para o início do 

estágio era 02 de setembro. Em um mês, tinha que arrumar o visto, comprar passagens, 

seguro, moeda estrangeira. Era muito trabalho burocrático, mas tudo valeria a pena. Em 

Oslo, eu conseguiria o trabalho de campo e voltaria a ter uma casa para morar por seis 
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meses. Para solicitar o visto, tive que pagar uma taxa consular de quase três mil reais,  além 

de viajar ao Rio de Janeiro para visitar o consulado norueguês; tudo isso antes mesmo da 

fapesp liberar os valores concedidos no projeto recentemente aprovado. . Também tinha que 15

comprar umas roupas de frio. Nunca tinha ido onde há neve e não dispunha de nenhuma 

meia de lã. Felizmente, existe o cartão de crédito do NUBANK. Com muita sorte, consegui 

aumentar meu limite de 1500 para 4500 e, assim, paguei a taxa consular, a passagem até o 

Rio de Janeiro e algumas roupas de frio.  

 Dia 02 de setembro de 2018. Vou para Guarulhos acompanhado de quatro amigos. 

Dez braços, alternadamente, carregaram minhas malas, subindo e descendo escadas em um 

ônibus, um metrô, outro metrô e em mais um ônibus. Lá chegamos. Embarquei. Comida boa 

do avião. Português já não era mais uma possibilidade comunicativa. Desembarco em Oslo. 

A vontade era fazer um turismo inicial e ver a cidade, mas as burocracias gritavam. A 

primeira coisa era ir à polícia da imigração, mas precisava de um endereço físico para fazer 

isso. Tinha que arrumar uma casa . Também precisava ir à  Universidade. Precisava de um 

chip de telefone. Porém, antes, precisava comer algo. Primeiro choque. O preço.  

 Não se come nada por menos de 50 coroas na rua. Era algo como 25 reais por um 

pedaço de pizza pequeno e com pouco recheio. Eu comeria pelo menos quatro pedaços. Era 

muito pior que comer em aeroporto no Brasil. Começo a tentar achar uma casa olhando em 

grupos de Facebook enquanto comia a pizza de ouro. Da estação central de Oslo, pego um 

ônibus para ir para o hostel que havia reservado por 5 noites. 35 coroas o transporte público 

por viagem. Não posso usar os benefícios de estudante. Não era estudante oficialmente. No 

hostel, volto a procurar por uma casa. Os aluguéis eram exorbitantes, conforme ja vinha 

constatando mesmo antes de sair do Brasil. Nada menos de 7000 coroas por mês. Minha 

bolsa convertida daria não mais que 11000 coroas. O vínculo entre o preço da pizza e o valor 

do aluguel era inevitável. Achei um lugar por 6700 coroas. Um alívio. Chego lá, tinha que se 

pagar dois meses de calção e o primeiro mês na entrada. Mais de 20000 coroas. Meu 

dinheiro não dava. Achei outro, não tinha móveis, não tinha colchão. O preço de comprar e 

mandar entregar um colchão era quase a metade de um aluguel. Pensava: pobres não podem 

vir à Oslo, nem com bolsa em euros? No segundo dia em Oslo, fui à universidade pedir 

ajuda. Será que há um “CRUSP” na Universidade de Oslo? Descobri que não havia moradia 

 A reserva técnica só é liberada após o início da vigência, ou seja, quando se pisa no exterior em caso 15

de bolsas BEPE.
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estudantil, mas havia redução de preços de aluguéis para estudantes.  Mas eu não era um 

estudante de mestrado oficialmente matriculado e, assim, não podia ter o benefício 

estudantil. Eles não poderiam fazer nada por mim. Uma moça passou-me um site de oferta de 

quartos. O site estava todo em Norueguês. Usando o Google Tradutor, eu entrei em contato 

com muitas pessoas, mais de 10. Nenhuma resposta.  

 Na cama do hostel, eu não dormia, não chorava. Estava imobilizado. No terceiro dia, 

eu nem conseguia mais comer direito. Não conseguia mais entrar no mercado. Nesses três  

primeiros dias, em que estava pagando o hostel enquanto procurava um lugar pra morar, eu 

tinha gastado quase todo o meu auxílio instalação só para pagar o hostel, o transporte e a 

comida. Ainda não tinha uma casa arrumada. Quando fiz algumas contas, o desespero veio.  

 O intercâmbio, que me daria aprofundamento teórico e trabalho de campo, virava 

inferno e tive minha primeira crise do que chamei de síndrome do pânico. Eu achei que ia 

passar fome. Tudo que eu queria era voltar para o Brasil. Mas como? O próximo pensamento 

era que eu iria ter que devolver para Fapesp tudo que eu já tinha gasto (visto, passagem, 

auxílio instalação....). Nunca havia tido um arrependimento tão grande em toda minha vida. 

Desespero. Ali não deu para não pedir ajuda.  

 Ligar pra minha família não dava. Minha mãe morreria de desespero e não poderia 

fazer nada. A única coisa que me ajudaria era dinheiro, um bom tanto de dinheiro, e ela não 

poderia me dar. Liguei para meus amigos, já aos prantos. Horas e horas de ligação 

acalmavam-me um pouco e convenciam-me de que eu devia ser forte e continuar procurando 

uma casa, que eu devia ir ao mercado novamente procurar algo forte e barato para comer. 

Devia haver coisa para pobre em Oslo, diziam-me. Liguei desesperado para meu orientador 

no Brasil, dizendo que eu queria voltar. Ele disse que se fosse só por dinheiro, ele poderia me 

ajudar. Isso me acalmou um pouco. Ainda não tinha casa, esse pensamento me atordoava. O 

dinheiro escorria como uma ampulheta. Estava difícil.  

 Em outra crise de pânico, ligo para Nefissa. Foi difícil ligar. No meio do desespero 

tive que abrir o Google Tradutor pra ver como exprimir, em inglês,  os problemas que me 

afligiam. Como fazer isso no meio de uma crise de pânico? A única coisa que consegui dizer 

foi “please help me to find a place to stay” . Ela estava viajando no dia e eu não pude dizer 16

 Por favor, me ajude a achar um lugar para ficar.16
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a tão ensaiada frase  “please, let me stay in your living room for some days".  O inglês da 17

vida prática não é o inglês acadêmico. Foi uma ilusão achar que o fato de conseguir ler um 

texto em inglês me permitiria estabelecer uma comunicação falada com tranquilidade. 

Somava-se a isso todo meu desespero e estresse mental.  

 No dia de sair do hostel, achei uma casa de um brasileiro. O aluguel era de 7500 

coroas, longe da universidade, pequeno, mas as condições de aluguel eram mais fáceis. O 

calção poderia ser pago no Brasil no mês seguinte. Eu poderia usar o dinheiro da segunda 

bolsa.  Mudo-me no mesmo dia com um misto de alivio e de desapontamento. O quarto tinha 

apenas uma cama estreita com um colchão fino e um pequeno armário. Não havia uma mesa 

de trabalho, nem uma cadeira. As coisas melhoram, mas não muito. Ir ao mercado ainda era 

um suplício. Comer era difícil. No mercado, tudo era caro, tudo era diferente e estava escrito 

em norueguês. Eu não sabia o que era leite ou o que era iogurte. Não havia nada escrito em 

inglês. A única informação instantaneamente compreensível era o preço. Comprava o mínimo 

e gastava muito. Cada produto colocado no cesto era seguido por um cálculo mental que 

suprimia seu valor do meu montante de coroas e de um segundo cálculo que dividia o 

montante final pelo número de dias que faltava para que a próxima bolsa caísse.  

 Instalado, volto às burocracias. Vou à polícia e legalizo minha estadia. Vou à 

universidade para o primeiro encontro com minha supervisora. Minha primeira frase ao 

encontrar Nefissa foi um pedido de desculpas pela ligação que fizera alguns dias antes no 

meio de uma crise de desespero e pelo meu nível de inglês. Ela responde pedindo desculpas 

por não ter podido me ajudar, por estar viajando no dia da ligação, e por não saber falar 

português. Ela me paga um bom café da manhã e ainda me dá dois croissants para viagem e 

algumas frutas. Ela me mostra o Departamento de Antropologia e a sala de estudantes de 

mestrado onde eu ficaria alocado. Discutimos o plano de trabalho do estágio, que envolvia 

cursar disciplinas, participar de eventos, realizar uma revisão bibliográfica e ainda 

encontrar um local para realizar campo. Nefissa, percebendo como eu estava perdido, me diz 

que eu poderia ir mais devagar, ao menos no início, para que eu pudesse me habituar à vida 

em Oslo. Ela, que também não era norueguesa, me contou como sua vida de estudante em 

Oslo também não havia sido fácil. Ela sugeriu que eu gastasse os primeiros três meses com a 

parte acadêmica de estágio e que deixasse o campo para os três últimos. Isso me acalmou.  

 Por favor me deixe ficar na sua sala por alguns dias.17
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 Comecei a ir todos os dias para a universidade, a sala dos estudantes de mestrado era 

muito confortável e a biblioteca era muito boa também. Ali, li e participei de muitas lectures,  

espécies de palestras vinculadas a cursos oferecidos pela universidade. Ficava no campus até 

tarde, quase sempre era o último a ir embora do departamento de antropologia. Ia em casa 

apenas para dormir. O brasileiro que me havia alugado o quarto estava desempregado e 

tendo problemas financeiros. O grego que alugava o outro quarto estava depressivo, havia 

me contado que o dinheiro que ganhava como pedreiro não estava dando nem para ele 

sobreviver na Noruega, o que o estava deixando louco por não conseguir pôr em prática o 

plano de mandar dinheiro para esposa e para os três filhos em Atenas. Ali, eu pensava sobre 

imigração e crise econômica. Pensava em quem era atingido e em quem sofria. Sentia 

saudades do meu antigo quarto em Santa Cecília. Sentia saudades até do alojamento 

provisório do Crusp. 

 No meio de tudo isso ainda tentava abrir uma conta em um banco norueguês. Isso 

facilitaria o recebimento da bolsa e evitaria que eu pagasse impostos e taxas ao usar o cartão 

de crédito. Na situação financeira que estava, qualquer economia era necessária. Na 

universidade, tinha descoberto que não seria fácil abrir uma conta na Noruega pelo fato de 

dispor de um visto de estadia inferior a um ano. Mesmo assim me aconselharam a consultar 

os bancos diretamente. Fui a um primeiro banco que ficava próximo à estação central. Lá me 

dizem que eu precisaria de documentos e autorizações de uma determinada agência do 

governo norueguês ,relativos ao pagamento de impostos, antes de começar a abrir a conta. 

Vou até à tal agência e lá sou informado de que os tais documentos não se aplicavam ao meu 

tipo de visto. Volto ao banco. O funcionário me diz que nada poderia ser feito sem os tais 

documentos. Vou a outro banco, a funcionária olha meu visto e diz que era inferior a um ano 

e que o banco não poderia em hipótese alguma abrir uma conta para mim. Procuro outros 

bancos no google mapas. Acho um banco próximo de onde estava. Caminho ate lá e me 

deparo com um imponente prédio, com grandes portas douradas e um super sistema de 

segurança. Não parecia um banco. Vou ate o balcão de atendimento e pergunto qual era o 

procedimento para abrir uma conta. O funcionário, com um riso estranho no rosto, me diz 

que o Banco Central da Noruega não abria contas porque fazer a gestão do Fundo Estatal de 

Pensões do Governo Norueguês já dava muito trabalho. Demorei para entender que era uma 

piada. Ainda visitei outros quatro bancos. Respostas negativas em todos. Precisei continuar 
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recebendo a bolsa no brasil, o que implicou no pagamento de taxas consideráveis nas 

transferências de dinheiro e também no uso do cartão de crédito brasileiro. 

 Enquanto tentava me estabelecer, ou melhor, me reestabelecer, na nova cidade, era 

inevitável não pensar nas obrigações do intercâmbio acadêmico e também na procura por um 

local para fazer trabalho de campo que teria que dar partida logo mais. Continuava indo à 

universidade, lendo textos, indo a seminários. Nas horas vagas ou nos almoços, enquanto 

esquentava minha marmita, conversava com os outros estudantes de mestrado. O assunto era  

quase sempre sobre moradia e preços altos em Oslo ou sobre comparações com o Brasil. Eu 

tinha feito muitos cálculos no fim do primeiro mês e havia constatado que pagando 7500 

coroas de aluguel, não sobrava dinheiro nem para comer com tranquilidade. Não dava para 

continuar morando no mesmo lugar. Sempre perguntava para as pessoas se elas sabiam de 

alguma vaga de moradia. Eram micro pedidos de ajuda enquanto eu falava discretamente 

sobre minhas dificuldades.  

 Também conversava com meus novos colegas sobre possibilidades de trabalho de 

campo em Oslo. Contava meus objetivos de pesquisa. Meus colegas tinham dificuldade para 

entender o que eu estava realmente fazendo em Oslo. Era intercambio ou campo, me 

perguntavam. Eu tentava falar que eram as duas coisas, mas que ainda não tinha encontrado 

um lugar especifico para realizar o campo. Falava que estava procurando uma ONG ou 

algum outro tipo de organização que lidava com politicas de promoção da igualdade de 

gênero. Em uma das conversas, meus colegas me mostraram um mapa mundi, colado na sala 

de estudos, no qual podia ver fotos dos estudantes em cima do local onde faziam pesquisa de 

campo. Havia algumas fotos de estudantes sobre a Amazônia brasileira. Eles me 

perguntavam se eu morava perto da Amazônia e diziam que eu devia ter feito meu campo lá. 

Diziam que seria muito mais instigante do que passar seis meses no inverno de Oslo. 

Enquanto tentava responder, pensava que o colonialismo tinha mesmo muitas facetas.  

 Em outras conversas, meus novos colegas  davam-me ideias, contavam-me sobre as 

ONGs que eles conheciam. Às vezes me colocavam em contato com outras pessoas. Nessa 

época, eu tentava reunir energia para ir a eventos que descobria nos sites das instituições. Ia 

a workshops, seminários, palestras. Tentava ir em todos os eventos sobre cooperação 

internacional e politicas de promoção de igualdade de gênero com os quais tomava contato. 
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 Nesse interim, sabia que o tempo estava passando e que eu precisava achar outra 

casa para morar. Todos os dias eu entrava nos sites que me haviam sido recomendados e 

procurava anúncios de aluguel. Às vezes estava lendo algum texto ou participando de algum 

evento e de repente me vinha à cabeça: você precisa achar uma casa! A partir desse 

momento, minha cabeça parava. Vinha medo, desespero, preocupação. Precisava encontrar 

anúncios com preços de aluguel não muito elevados. Também precisava que não exigissem 

um caução e que aceitassem contratos por um período curto. Os dois primeiros meses em 

Oslo quase podem ser resumidos à constante preocupação em relação à procura por um local 

para morar.   

 Era bem difícil marcar visitas. Dos muitos contatos estabelecidos, só quatro visitas de 

casas foram para frente. Dessas quatro casas visitadas, duas exigiam o pagamento de 

cauções  equivalentes a três meses de aluguel. Impossível. Numa outra, o quarto oferecido 

era um armário debaixo de uma escada que contava com uma cama de solteiro e uma mesa 

dobrável, nem janela havia  e o aluguel era 6200 coroas. Era uma opção.  O quarto anúncio 

era quase um milagre: 5200 coroas por mês com as contas já incluídas e em um ótimo lugar, 

próximo à universidade. Era um collective de 5 estudantes noruegueses, uma delas viria fazer 

um campo de três meses na Colômbia e sublocaria o quarto durante esse período. Como era 

sublocação, não havia a necessidade de pagar caução. Participei de um processo seletivo 

para literalmente concorrer por essa vaga. Precisei , antes de agendar uma visita, responder 

a um questionário sobre meus hábitos e interesses, sobre minha personalidade e sobre minhas 

capacidades para cuidar de plantas. Aprovado na primeira etapa, precisei passar por uma 

entrevista com os cinco moradores da casa.  Preparei-me tão bem para a performance que 

acabei, dois dias depois, sendo escolhido para ocupar a vaga. Fiquei feliz e orgulhoso por ter 

conseguido, durante as duas horas de entrevista, disfarçar meu desespero e necessidade de 

achar uma casa e de ter conseguido me fazer parecer cool e entendedor de plantas o 

suficiente. 

 A questão triste em meio a isso tudo é que havia um delay de quase um mês entre o 

fim do período de dois meses que havia pago pela primeira casa e a data de entrada na nova 

moradia. Uma nova amiga norueguesa, que estava acompanhando meu desespero, me 

recebeu por alguns dias em sua casa durante esse intervalo. Um quase namorado me recebeu 

no restante do tempo. Durante esse mês eu tentei relaxar um pouco para juntar forças para a 
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procura oficial pelo campo que começaria em breve. O período dos três meses finais do 

intercambio dedicados ao campo coincidiria com a nova casa. Estava aliviado finalmente.  

 Realizo a mudança em dezembro para nova casa: ali a situação era outra. O 

collective ocupava um grande apartamento antigo. Nessa casa, fui conhecendo 

gradativamente a vida que pessoas mais ou menos da minha idade viviam em Oslo. Três 

moradores eram estudantes, uma, depois de ter estudado teatro, fazia uma segunda 

graduação em biblioteconomia, enquanto se dedicava a micro projetos artísticos e de 

costura. A outra estava no mestrado em turismo ambiental e era uma ativista ambiental 

bastante engajada. O outro, para além de ser músico e dançarino, acabara de ser aceito em 

um programa de doutorado em economia na Universidade de Oslo. O quarto morador 

trabalhava em uma empresa, criava abelhas em telhados e em parques ao redor de Oslo, 

fazia experimentos saborizando mel, aventurava-se em projetos de marcenaria e de 

computação e, para completar, tocava piano nas horas vagas. Ali descobri como vidas 

podiam ser leves e cheias de possibilidades. A vida na casa era agradável e não ouvia 

reclamação. Parecia algo que não rondava a cabeça de ninguém. Só eu reclamava. Traço 

cultural ou reflexos do welfare state?,  perguntava-me. 

 Ali, no conforto quase inimaginável, eu finalmente começo os preparativos práticos 

para encontrar o trabalho de campo. Eu tinha um quarto mobiliado, com cama de casal, 

plantas que não podia deixar morrer, uma lareira, aquecimento, uma escrivaninha. Com as 

2300 coroas economizadas no aluguel, eu fiquei mais tranquilo e finalmente comecei a comer 

melhor. No meu novo quarto, espalhei meus papéis, colei post-its na parede e comecei a entrar 

em contato com as ONGs e agências governamentais que vinha colecionando em minhas 

conversas com colegas de mestrado, com minha supervisora e em minhas buscas na internet. 

Tinha uma lista de instituições que trabalhavam com gênero e com cooperação internacional.  

 Escrevi para a primeira ONG escolhida e marquei um encontro. Era uma ONG que 

trabalhava com questões de imigração . Reformulei um problema de pesquisa que 18

relacionava igualdade de gênero, cooperação internacional e imigração e fui para a primeira 

reunião. Expus a problemática de pesquisa sobre desafios de se trabalhar com políticas 

visando a promoção da igualdade de gênero em situações de deslocamento internacional, mas 

 Não forneço muitas informações sobre as instituições para assegurar o anonimato, questão que, com o avançar 18

da leitura, aparecerá como uma questão chave para o formato que procurei dar para essa dissertação. Por essa 
mesma razão ligada ao anonimato das fontes, as instituições não são nomeadas. 
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a resposta foi negativa. As duas pessoas que haviam me recebido disseram que a organização 

não se sentia confortável para colaborar com a minha pesquisa. Volto para casa.  

 Segunda tentativa. Reorganizo mais uma vez um problema de pesquisa. Escrevo para 

uma ONG que trabalhava com saúde reprodutiva e apresento uma problemática de pesquisa 

que tentava misturar discussões de gênero e de saúde pública. Meu e-mail nunca foi 

respondido de volta.  

 Terceira tentativa. Entrei em contato com uma agência do governo norueguês que 

lidava diretamente com assuntos de cooperação internacional. Nesse e-mail, apresentei meu 

problema de pesquisa sobre gênero na cooperação internacional norueguesa em termos mais 

amplos, porém dando atenção para o eixo Noruega-Brasil. Após uma troca amistosa de e-

mails, nos quais me foram solicitados maiores informações sobre minha pesquisa, finalmente 

pergunto se seria possível a realização de uma rápida estadia de campo na sede da agência 

(dois meses). A resposta recebida foi a de que a realização de observação participante na sede 

não seria possível dadas as limitações de espaço e de disponibilidade dos funcionários, mas 

que uma colaboração poderia ser estabelecida via acesso ao acervo de documentos e 

realização de entrevistas com duas funcionárias. Realizei essas entrevistas e coletei 

documentos. Porém, não estava satisfeito: ainda precisava encontrar um local para realizar o 

trabalho de campo. Minha lista de possibilidades ainda era grande. Quarta tentativa: entrei em 

contato com outra agência governamental apresentando a mesma problemática de pesquisa 

sobre gênero e a cooperação Noruega-Brasil. A resposta por e-mail veio depois de duas 

semanas e foi a seguinte: “não temos capacidade para colaborar passando informações sobre a 

forma como trabalhamos, as informações que podem te interessar estão disponíveis em nosso 

website (link para o website)”.  

 Tento, pela quinta vez, o contato com uma outra ONG. Dessa vez, eu havia 

conseguido um contato, com um de meus colegas de mestrado na Universidade de Oslo, de 

uma pessoa que havia trabalhado nessa ONG no passado. Essa instituição, que tinha parcerias 

com ONGs brasileiras e também com associações de povos tradicionais e indígenas, estava 

implementando uma complexa política de gênero em suas diretrizes de atuação. Era uma 

possibilidade de campo praticamente perfeita. A pessoa que havia trabalhado na ONG me 

colocou em contato com uma funcionária atual da instituição. Essa funcionária, por sua vez, 

colocou-me em contato com a responsável pela seção Brasil da instituição e, a partir daí, 
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começamos uma extensa troca de emails. A troca de e-mails culminou em um primeiro 

encontro em um café próximo à sede da ONG. Nesse encontro com a responsável pela seção 

Brasil, que também era antropóloga, fui interrogado durante muito tempo a respeito dos 

objetivos e metodologias de minha pesquisa de mestrado.  

 As questões feitas a mim, durante esse primeiro encontro, giravam em torno de 

discussões éticas e políticas e, conforme eu ia respondendo, a funcionária ia mostrando-se um 

pouco mais favorável à realização da pesquisa. Mesmo assim, a funcionária disse que minha 

pesquisa colocava uma série de questões e problemáticas para o trabalho da ONG, mas que 

havia um imperativo ético relacionado ao fato de receberem recursos públicos, fato esse que 

os levava a ter que cooperar com a pesquisa.   Sendo assim, ela perguntou muito diretamente 19

o que é que eu queria fazer em minha pesquisa. Ela perguntou se o que eu queria era usar a 

ONG como um exemplo ilustrativo para meu projeto de mestrado. Ela perguntou também 

quais eram os objetivos exatos da minha investigação. Anotou tudo em um caderno e me disse 

que colocaria isso em pauta na próxima reunião e que assim que possível entraria em contato 

comigo novamente. Nesse caderno, estavam anotados o meu problema de pesquisa, o qual 

estava relacionado diretamente à difusão das questões de gênero na política externa 

norueguesa e à recente implementação da política de gênero na ONG em questão, bem como 

ao pedido de acesso a documentos e de realização de trabalho de campo na sede da ONG.  

 Uma semana depois, recebi um email dizendo que a ONG estava de acordo com a 

realização de minha pesquisa e que eles iriam colaborar, desde que um termo de acordo fosse 

estabelecido e que eu seguisse uma série de regras, as quais  me seriam apresentadas em um 

segundo encontro. Nesse segundo encontro, já na sede da ONG, a funcionária me disse de 

antemão que não seria possível realizar o campo por uma questão de limitação do espaço. Ela 

também mencionou o desconforto dos funcionários e funcionárias que minha presença 

poderia causar. A contribuição seria por meio de conversas formais e informais com 

funcionários e funcionárias e do acesso a documentos.  

 No que se refere às regras que eu deveria seguir, o que estava em questão era a 

garantia do anonimato da ONG. A funcionária contou-me que, durante a conversa com a 

equipe, eles concordaram em contribuir desde que fosse encontrado um nível de incerteza 

 Acredito que o fato dessa antropóloga também ter estudado na Universidade de Oslo e ter feito trabalho de 19

campo no Brasil contribuiu com o mencionado imperativo ético. 
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suficiente para impedir que se identificasse as ações realizadas pela ONG no Brasil. Ela 

também contou que um outro funcionário sugeriu que eu entrasse em contato com outras 

instituições que trabalharam com gênero e povos tradicionais em solo brasileiro porque isso 

iria ajudar a desviar o foco e garantir o anonimato almejado. Eles acharam que seria bom eu 

falar com uma outra ONG norueguesa, com a qual eles mantinham um contato relativamente 

próximo, sobre as ações de gênero que haviam desenvolvido no  passado. A funcionária ainda 

me disse que seria bom colocar essa segunda instituição no escopo investigativo com a 

finalidade de se criar uma cortina de fumaça em minha pesquisa para , assim, “se desviar o 

foco, fazer mais confusão e garantir o anonimato da ONG”.  

 A lista de exigências, entretanto, não parou no anonimato da ONG e no uso de 

materiais de outras organizações. Um outro ponto de exigência foi a assinatura de um termo 

de contribuição e de responsabilização, por mim e por minha supervisora de estagio, no qual 

nos comprometíamos a apresentar, previamente, todos os meus “dados puros”  à ONG em  

tempo hábil para a realização de correções. Nesse termo, também nos comprometíamos a 

disponibilizar o texto final de minha dissertação antes de sua divulgação publica e 

consentíamos que a ONG realizasse as supressões julgadas necessárias.  

 Depois de todo o tempo e de toda a energia envolvidos nessa negociação e da 

necessidade de encontrar um campo, julguei pertinente aceitar todas essas condições e dar 

continuidade à pesquisa com essa determinada ONG. Cumpridos os pré-requisitos, comecei 

minhas conversas formais e informais com os funcionários. Durante um mês e meio, fui com 

freqüência à sede e conversei com seis funcionários. Só falei com os funcionários que me 

foram autorizados. Após essas conversas eu saía da sede da instituição com algumas notas, 

alguns documentos que me eram enviados por email e, às vezes, com o áudio da conversa. 

 Eu era colocado em contato por e-mail com o (a) funcionário (a) que entrevistaria e 

logo em seguida precisava enviar uma lista de perguntas. Eu enviava, em média, 10 questões 

e as entrevistas duravam entre uma e duas  horas. Em alguns casos, eram meus interlocutores 

que começavam a entrevista dirigindo questões a mim. Alguns deles também me ensinavam a 

forma como eu deveria lidar com as informações das entrevistas. Meus interlocutores também 

tinham cadernos nos quais eles iam anotando algumas das coisas que eu falava. 

 Em uma de minhas visitas à sede da ONG, quando começamos a falar sobre a minha 

pesquisa, uma das funcionárias logo disse: “sua pesquisa é bem quente e bem polêmica”. Eu 
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logo imaginei que ela estava se referindo ao fato de eu abordar discussões de gênero entre 

povos tradicionais. Contudo, logo em seguida,  falou que ficava preocupada com a forma pela 

qual as informações da ONG a que eu teria acesso seriam usadas e que  efeitos  isso  teria. A 

continuação dessa conversa em especifico foi marcada por mais uma sequência de 

questionamentos sobre o tema de minha pesquisa. Perguntas tais como “mas quais são seus 

objetivos exatos de pesquisa mesmo” ou “o que você quer exatamente com a gente” me 

colocavam a difícil tarefa de tentar sintetizar os rumos e as possíveis consequências de uma 

pesquisa antropológica que ainda estava em fase de elaboração e que tinha como objetivo 

assegurar um lugar para contingências apresentadas pelo campo. 

 A responsável pela seção Brasil, já no fim de minha estadia em Oslo,  colocou-me em 

contato com outra ONG e sugeriu enfaticamente que eu misturasse os dados provenientes das 

duas ONGs em meu texto etnográfico final. Como sugerido, entrei em contato com essa nova 

organização e realizei conversas informais e entrevistas com três funcionários. Também 

coletei documentos e fiz notas sobre essas conversas.  

 Final de fevereiro. Entrego meu quarto em Oslo para a dona da vaga no collective, 

despeço-me de meus colegas de mestrado e encontro minha supervisora pela última vez. 

Nefissa aconselha-me a atentar para a metodologia de minha dissertação e para dar destaque 

ao acesso ao campo. Nefissa também me falou que não era para eu tratar as ONGs 

norueguesas como instituições benevolentes e que eu não podia me esquecer que elas estavam 

envolvidas em meio a muita contradição. Numa ultima discussão, falamos sobre como a 

prosperidade da Noruega se emaranhava com pobreza, exploração e degradação ambiental no 

chamado terceiro mundo.  

 Volto para o Brasil com 8 entrevistas gravadas, uma pilha de documentos e notas 

provenientes de minhas observações sobre as idas até as ONGs e sobre a realização das 

entrevistas.  Será que eu tinha feito campo? Essa era uma boa questão. De qualquer forma, 20

era o que eu tinha conseguido fazer e esse era o material empírico de que dispunha. 

 Na minha mala de volta para o Brasil também carregava uma cópia do termo de 

anonimato, responsabilização e autorização de censura. Trazia também as memórias dos 

ocorridos e algumas páginas de diário pessoal com desabafos. Coisas boas haviam deixado as 

 Minha necessidade pelo campo era tão grande que eu fazia notas sobre minhas idas às organizações. Eu 20

descrevia a roupa das pessoas, o tom de voz, o que elas estavam bebendo. Nos momentos em que entrava nas 
instituições, havia uma mistura de medo e de insegurança com o desejo de extrair materiais de campo.  
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dificuldades mais distantes. O desespero em Oslo, assim como a vida no Crusp, haviam se 

dissolvido na espécie de final feliz que foi a colaboração dada pela ONG3 juntamente com 

minha experiência positiva nos últimos três meses do intercambio. A festa de despedida que 

meus mais novos amigos haviam organizado para mim era uma prova de que tudo havia 

valido a pena e de que eu tinha conseguido fazer o que era esperado de mim, mesmo em 

circunstancias adversas, e ainda tinha encontrado algum nível de alegria. Quando sai de Oslo, 

era como se eu tivesse deixando para trás uma vida que eu poderia viver por muito tempo.  

 As quatro negativas de entrada em campo em Oslo e a primeira negativa ainda no 

Brasil, as sete reformulações de problema de pesquisa já não importavam mais.   Finalmente 21

achava que tinha de onde produzir meus dados: um conjunto localizado e coerente de 

entrevistas, observações sobre as entrevistas e documentos. Tinha informações de outras 

instituições que se relacionavam em diferentes escalas à ONG3. Eu estava pronto, finalmente, 

para  voltar ao objetivo inicial de meu mestrado e cumprir o prometido: escrever a etnografia. 

Nesse ponto, o que acabou de ser lido em itálico pode ser esquecido pelo leitor. Esse conjunto 

de informações diz respeito apenas a mim. As esperas, medos e angústias, a vida no Crusp, os 

auxílios de pessoas que me permitiram não desistir…  eram memórias. Nada disso tinha 

relação direta com a dissertação sobre cooperação internacional e gênero que eu iria fazer. 

Se separarmos o itálico do não itálico, o itálico entrará nos agradecimentos cheios de emoção 

- lugar das lágrimas e do extravasamento -, mas não caberá na etnografia. De tudo que está 

para trás, e acabou de ser lido, o que importava, a título da escrita da dissertação, eram as 

disciplinas cursadas, as reflexões usando autores e teorias. E, o mais importante para a 

etnografia estava pela frente: era o trabalho com o material de campo guardado em meu baú 

de preciosidades trazido cuidadosamente de Oslo - um Hd externo, comprado com o dinheiro 

da reserva técnica da Fapesp, repleto de documentos, áudios de oito entrevistas e muitas 

paginas de notas.  

 Eu rearranjava meus problemas e interesses de pesquisa antes de cada uma das tentativas de arrumar um local 21

para fazer o campo. Abria o site de uma organização, procurava as ações e políticas desenvolvidas, identificava 
gênero, lia sobre as acoes de  gênero. Relacionava com meu projeto. Criava uma nova ficção o mais convincente 
possível. Entrava em contato via email. Cruzava os dedos e esperava.
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Capitulo II 

O segundo campo: a escrita e a estética etnográfica  

Breve passagem do primeiro campo para o segundo campo (ainda com insistências do 

itálico) 

 Com o trabalho de campo finalizado, eu volto para o Brasil, já em março de 2019. 

Meus amigos me buscam no aeroporto. Me instalo num apartamento com dois amigos no 

Butantã. Um desses amigos e eu decidimos que dividir o quarto seria uma boa ideia. Essa era 

a opção mais sensata pois permitiria que um pouco de dinheiro fosse guardado como forma 

de garantia para o período após o fim da bolsa de mestrado. Vamos ao Leroy Merlin, 

compramos uma folha de porta de dois metros de comprimento e dois cavaletes, carregamos 

tudo dentro do ônibus, e assim estava montado o gabinete no qual começaria a parte final do 

trabalho acadêmico esperado de um estudante de mestrado em Antropologia social na 

Universidade de Sao Paulo. Estou falando do trabalho com os materiais de campo e da 

subsequente escrita etnográfica. Era a hora de fazer o que Marilyn Strathern chama de 

segundo campo em seu celebre O efeito etnográfico (2014). Esse era  “o momento em que as 

ideias e as narrativas que conferiam sentido à experiência de campo cotidiana [tinham] de ser 

rearranjadas para fazer sentido no contexto dos argumentos e das análises dirigidos a outro 

público” (STRATHERN, 2014, p.346). Pra isso, eu, enquanto etnógrafo, precisava tanto 

“recordar as condições teóricas sob as quais a pesquisa [havia sido] proposta” (iden.) quanto 

rememorar, selecionar e organizar os acontecimentos e relações advindos do primeiro campo. 

 Eu havia mesmo feito trabalho de campo? Essa era uma questão que ainda passava por 

minha cabeça. Decidi que podia interpretar minha procura por campo e a sequências de 

recusas também como campo. Dessa forma parte significativa do que está descrito no capitulo 

anterior e que não está em itálico podia ser lido como materiais de campo.  
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 Na grande mesa, que foi comprada com recursos provenientes da bolsa de mestrado 

da FAPESP, posiciono meu computador, também comprado com recursos provenientes da 

bolsa de mestrado paga pela FAPESP, e começo o trabalho de transcrição de entrevista.  

Seriam elas que me dariam a parte mais substancial de meu material empírico. Se realizar as 

entrevistas em inglês já tinha sido um desafio, transcrevê-las foi quase um martírio. Mais de 

uma semana de trabalho intenso para transcrever cada uma delas. Horas em uma única linha 

voltando infinitas vezes a gravação para tentar entender a palavra ou expressão usada pelo 

meu interlocutor. Sentia que eu precisava transcrever em inglês para sempre ter a 

possibilidade de apresentar a versão no original do que me havia sido dito. Era uma forma 

de respeito aos interlocutores. Muita duvida de escrita em inglês e muitos erros. Whole e hole 

são tão parecidos… Muitas duvidas de tradução e de interpretação também.   

 Vencida a primeira tarefa, era hora de começar a sistematizar tanto as entrevistas 

quanto as notas e os documentos selecionados. Agora minha mesa estava repleta de materiais 

de campo e meus post-its coloridos me ajudariam na organização. Uma cor para cada 

classificação do material.  Eu tinha um trabalho de recorte e de seleção a ser feito. Antes de 

me deter nesse trabalho organizacional dos materiais de campo, acredito que preciso deixar 

mais evidente a forma como eu estava planejando lidar com o produto que estava prestes a 

começar a escrever. Preciso dizer o que entendo por etnografia. Com o que uma etnografia se 

parece? O que seria a etnografia que pretendia fazer? Pensando que um recurso visual me 

ajudaria  bastante, acho que posso dizer que existem certas relações entre o que aprendi como 

sendo uma etnografia e a forma como eu olho para um quadro que gosto bastante. 

A estética etnográfica  

 O que mais chama a atenção no quadro é a geometria, as linhas ortogonais. Os ângulos 

retos das linhas formam a grade. A grade é imponente, mas não dominante. O equilíbrio de 

verticais e horizontais é expressivo, mas não há simetria ou eqüidistância entre linhas. Nada 

abala a grade. Não existem diagonais visíveis, assim como não há linhas curvas. As últimas 

são completamente interditas. Só existe o ortogonal. Cruzamentos de linhas enclausuram 

campos. Vêem-se alguns quadrados, uns maiores, outros menores. Vêem-se retângulos. Essas 

figuras geométricas exibem seus ângulos retos em posições específicas. Não há a 
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possibilidade de torção. A grade está lá e a ortogonia realmente comanda. E as cores? O 

branco está lá. Há também o preto às vezes preenchendo campos, quadrados ou retângulos, 

mas sua principal função é colorir as linhas que formam a grade. O vermelho, a azul e o 

amarelo em seus estados máximos de saturação também aparecem colorindo alguns campos. 

Com a cor, quadrados e retângulos ficam mais evidentes. A evidência não chega a ser um 

destaque, afinal não há um valor absoluto nas cores. Elas estão em seus estados máximos de 

pureza. Não foram diluídas, nem misturadas. Não houve contaminação. As cores são 

delimitadas pelas linhas. A pincelada não é visível. Não há profundidade. Não há sombra. O 

que impera é o plano. A tinta aplicada está chapada. Nada escapole da grade. O pigmento não 

escorre. Como não existem sombras artificiais nem efeitos de pincelada, tudo depende da luz 

que inside sobre a tela e do formato do campo que a cor preenche. A cor só se manifesta nas 

relações. Há um todo, coeso e estranhamente harmônico na tela. Nada sobra. Nada Falta. 

Cinco possibilidades de matizes, a forma das áreas coloridas, a posição da cor na grade. Tudo 

está dado de antemão e sustenta a si mesmo. Há relações entre cada um dos elementos e entre 

todos eles e a composição do conjunto. É isso que constrói um assustador equilíbrio estético 

no Tableau I pintado (produzido) por Piet Mondrian em 1921.  
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Tableau 1, with Black, Red, Yellow, Blue and Light Black, Piet Mondrian, 1921  
Oil on canvas, 96.5x60.5 cm Museum Ludwig, Cologne 
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 Esse instigante e assustador equilíbrio estético do Tableau I leva-me a pensar em como 

textos etnográficos também podem se sustentar de modo semelhante. Com essa proposição, 

quero dizer que, ao final da leitura de uma boa etnografia, podemos ter a mesma sensação de 

que nada sobre e nada falta. Estamos diante de relações dos vários elementos textuais que 

compõem o conjunto. Destrinchemos melhor esse paralelo. 

 Pensemos que as linhas ortogonais em preto, cruzando ortogonalmente a tela e 

formando a grade, dizem respeito ao que chamamos de teoria em um texto etnográfico. 

Pensemos que elas dizem respeito ao quadro teórico que orienta tanto a proposição de uma 

pesquisa em antropologia quanto a consequente escrita etnográfica que a sucede. As teorias 

podem ser tanto aquelas advindas do cerne da disciplina antropológica e de suas escolas e 

tradições , ou de outras disciplinas como a filosofia , por exemplo, quanto as que são 22 23

produto das relações entre o próprio etnógrafo e seus interlocutores, apresentadas como 

teorias nativas . O conjunto de teorias inter-relacionadas pelo (a) etnógrafo (a) forma uma 24

espécie de agente organizador que ajuda a ordenar os dados que serão produzidos a partir do 

que está anotado no caderno de campo, assim como as linhas ortogonais cruzam-se formando 

uma grade que acomoda espacialmente os campos preenchidos com as cores primárias. 

Teorias são articuladas com vistas a sustentar uma ordem, ou um caminho, para o texto 

etnográfico. 

 Se as linhas ortogonais são comparadas ao que o (a) etnógrafo (a) considera como 

teoria, os campos preenchidos com azul, amarelo, vermelho, branco e preto, podem ser 

comparados aos dados que são produzidos a partir do campo e ao que é usado como dado, 

mesmo sendo proveniente de textos (um bom exemplo disso é quando o (a) etnógrafo (a) 

compara seus dados com os dados produzidos e apresentados por outro (a) antropólogo (a)). 

São as partes descritivas do texto etnográfico. Os retângulos e quadrados preenchidos podem, 

assim, ser associados ao tipo de material que o (a) etnógrafo (a) produz durante o campo. 

Retângulos e quadrados dizem respeito às formas como antropólogos (as) dispõem e 

apresentam as relações e acontecimentos do campo dentro do texto etnográfico sob a forma de 

 O funcionalismo e o estrutural funcionalismo são bons exemplos.22

 Pensemos, por exemplo, em trabalhos chamados de foucaldianos (Escobar, 1994) ou em trabalhos 23

deleuzianos (Biondi, 2018). 

 O perspectivismo ameríndio é um ótimo exemplo.24
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dado. Os campos preenchidos são comparáveis tanto ao materiais de campo transformados em 

dados pelo (a) etnógrafo (a) após longos exercícios de separação e de organização (que 

permitem afirmações como “meus interlocutores são...”) quanto ao que o etnógrafo faz  com 

tais dados (comparações com materiais de outros antropólogos (as), vínculos à revisões 

bibliográficas). 

 Uma relação de anterioridade não deve ser imaginada na alocação de linhas e campos, 

ou seja, entre teoria e material de campo preenchidos. A ideia de uma boa etnografia é que o 

vínculo entre teorias e dados seja tão bem organizado e tão bem disposto que o leitor só possa 

pensar em uma relação de retroalimentação e de equilíbrio assim como a pessoa que olha para 

o Tableau I não precisa pensar se Mondrian pintou as linhas ou os campos primeiro. O que 

passa a importar no produto finalizado é o equilíbrio estético atingido (visual no caso do 

quadro e argumentativo no caso do texto). Portanto, um efeito. Essa apreciação estética final 

do texto etnográfico está imbuída por exemplo, em frases como “essa etnografia realmente se 

sustenta?”. 

 

Teoria e campo decompostos, esboço feito por mim.
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 A comparação entre campos preenchidos e material de campo também faz sentido 

quando pensamos no uso apenas de cores primárias e do preto e do branco em seus estados 

máximos de pureza e da ausência da marca da pincelada. A depender do recorte ou 

visibilidade que se dá, eu percebo como a pincelada pode ser visível ou não. A escolha por 

cores saturadas, ou seja, a busca pelos tons puros na forma de pigmentos mais sem impureza 

possíveis, pode ter algo a nos dizer sobre a forma como tratamos os materiais de campo. As 

seleções de ocorridos do campo que são anotados no caderno e assim pensados como futuros 

dados (sabemos que é impossível anotar tudo), as organizações prévias à apresentação, a 

dificuldade com o excesso de informação inicial, os recortes que vamos impondo ao material 

de campo, tudo isso diz respeito a uma busca por materiais considerados adequados e 

apropriados para serem logo em seguida utilizados na composição de um produto específico, 

de um texto etnográfico. Isso é de alguma forma comparável com a escolha de pigmentos 

específicos para serem usados em um tipo específico de pintura. Aqui a própria escolha de 

expressões “materiais de pintura” e “materiais de campo” sugere que se trata de produtos 

destinados a usos futuros já  predeterminados. No que diz respeito à marca da pincelada, 

podemos pensar na visibilidade ou invisibilidade da figura do etnógrafo ou da etnógrafa no 

texto etnográfico. Muito já foi dito sobre corporalização da produção do conhecimento 

(HARAWAY, 1995), mas casos de indeterminação do sujeito na construção de frases em 

etnografias ainda é algo bastante frequente, assim como o é a negação da coetaneidade ao 

objeto de investigação ao ser alocado em um tempo passado e distante daquele do 

antropólogo que escreve (FABIAN, 2013) . 25

  A questão que nos pode ser útil aqui é que a visibilização da figura do antropólogo 

durante a apresentação dos materiais de campo na forma de dado, visibilidade que pode estar 

no tipo de frase construída e na escolha de pronomes, por exemplo, pode ser comparada a 

uma decisão estilística do pintor de expor ou não a pincelada. Isso tem a ver com debates 

internos à disciplina que impuseram questões éticas e políticas que passam, por exemplo, pelo 

colonialismo, pelas questão de gênero, etc. Ambas as escolhas, a pincelada visível e a 

corporificação do antropólogo, refletem interesses e posicionamentos em relação ao tipo de 

produto final que se pretende apresentar (o quadro e a etnografia) e em relação à disposição 

do autor em expor ou não os seus próprios meios de produção.  

 A anedota da pista imperceptível de Lévi-Strauss é um ótimo exemplo de como a tentativa de se eliminar o 25

sujeito produtor do discurso antropológico pode resultar em hipocrisia epistemológica (FABIAN, 3013, p. 117).
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 Ainda na discussão sobre o que é selecionado das anotações do caderno de campo e 

sobre a forma como isso entra no argumento do texto etnográfico, podemos voltar para a 

questão das linhas curvas e das diagonais. As primeiras, sendo completamente interditas na 

estética neoplástica criada por Mondrian, podem ter algo interessante a dizer sobre o que não 

cabe no texto etnográfico e, assim, nos ajudar a pensar  sobre o que o (a) etnógrafo (a) não 

coloca no texto de maneira alguma. Podem ser aqueles dados que destoam do rumo que se 

quer dar a um determinado texto etnográfico maior, a uma dissertação ou tese, por exemplo, 

mas que podem ser trabalhados em um artigo futuro. Podem ser também aqueles elementos 

politicamente ou eticamente controversos que o etnógrafo ou a etnógrafa julga pertinente (ou 

sensato) não expor. Podem ser, ainda, aqueles fatos demasiadamente pessoais que ocorrem em 

campo e que são omitidos justamente porque poderiam acabar expondo o (a) etnógrafo (a) ao 

ridículo (alguns desses até são apresentados como anedotas antropológicas, mas a partir do 

momento em esse tipo de fato é tratado como dado e é alocado em uma posição específica do 

texto etnográfico visando cumprir um determinado efeito, ele é transformado em algo da 

ordem dos retângulos e quadrados preenchidos).  

	 Aa linhas curvas dizem respeito ao que não entra de forma alguma no texto 

etnográfico. Ao ler um trabalho etnográfico publicado, não podemos ter acesso a esse tipo de 

informação, da mesma forma como uma linha curva não será encontrada em nenhuma tela 

pintada por Piet Mondrian a partir de 1920. Muitos dos fatos descritos no diário de Bronisław 

Malinowski, publicados postumamente por Valetta Malinowska, a esposa do autor,  revelam-

nos linhas curvas jamais incorporadas em Os Argonautas ou em qualquer outro de seus 

trabalhos publicados, tais como suas opiniões pessoais que evidenciavam sua antipatia e 

agressividade em relação aos seus interlocutores de pesquisa, evidenciado pelo uso de termos 

pejorativos, como “criolo”, para se referir a eles. Outras curvas são as angústias e 

preocupações do autor em relação à sua saúde.  As linhas curvas, ou melhor, a seleção, por 

parte do (a) etnógrafo (a) do que será tratado como linhas curvas é, sem duvidas um dos 

trabalhos mais árduos do ofício antropológico. São nessas decisões, feitas no campo e na 

escrita, que reside o trabalho sujo (ou digno de culpa e de vergonha) de antropólogos e 

antropólogas.  

 Passando das linhas curvas para as diagonais, chegamos a um outro interessante 

paralelo entre o Tableau I e o texto etnográfico. As linhas diagonais, assim como uma série de 
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outras linhas perpendiculares, não são visíveis na composição final de Mondrian. Porém, um 

olhar atento para seus esboços preparatórios e estudos de composição, que podem ser 

facilmente encontrados em livros e publicações sobre o pintor (DE FIORI, 1988),  permite-

nos pensar que tais linhas eram intensamente utilizadas pelo pintor como recurso estruturante, 

ou seja, como espécies de traçados-guia que auxiliavam na alocação das linhas ortogonais e 

dos quadrados e retângulos preenchidos com tinta e, assim, visíveis na tela finalizada. 

Pensando no texto etnográfico,  as diagonais podem ser tratadas como os mecanismos 

organizacionais acionados pelo (a) etnógrafo visando uma apresentação (convincente) de um 

conjunto de teorias e de dados produzidos a partir do campo dentro do texto etnográfico. As 

diagonais podem ser pensadas como os andaimes do texto etnográfico (STRATHERN, 1991, 

p.13). O trabalho com diagonais pode ser uma imagem para parte significativa daquilo que 

compõe o segundo campo. 

 

Schéme préparatoire du Tableau I de Piet Mondrian, apresentado por DE 
FIORI, 1988
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Piet Mondrian. Study for Tableau I (B126), 1920/21, Charcoal on paper, 95.8x61.6 cm 
Graphische Sammlung, Staatsgalarie, Stuttgart 

http://www.staatsgalerie.de/
http://www.staatsgalerie.de/
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 As diagonais são escolhidas, e intensamente testadas, trocadas, ajustadas, torcidas, 

viradas, encurtadas, esticadas pelo (a) etnógrafo (a) com vistas a promover o equilíbrio final 

entre campo e teoria. Algumas das diagonais escolhidas pelo (a) etnógrafo (a) vêm da 

proposição do projeto de pesquisa e guardam fidelidade às teorias, outras são sugeridas pelos 

ocorridos durante o trabalho de campo. Para evitar que as teorias informem a organização e a 

leitura do campo, costumamos procurar dar destaque para diagonais que criamos sob 

inspiração do trabalho de campo (esse segundo tipo de diagonal, as informadas pelo campo, 

são geralmente as mais valorizadas, mas são as que dão mais trabalho). O trabalho com 

diagonais implica em um trabalho de recorte. As diagonais ajudam a escolher o que será 

considerado dado, quais dados serão usados, como o dado será usado (só a apresentação ou a 

apresentação seguida por uma comparação) e onde e como será disposto no texto etnográfico 

(posição que o quadrado ou retângulo irá ocupar na tela). Elas também auxiliam nas escolhas 

teóricas, na seleção do que será mantido, do que será modificado, do que será retirado ou do 

que será acrescentado em termos teóricos. Ao mesmo tempo, as diagonais são criadas, 

excluídas, esticadas, encurtadas e torcidas visando o trabalho de seleção e alocação dos dados 

e das teorias. As diagonais, em suma, oferecem um primeiro vislumbre de equilíbrio e de 

sustentação para o texto etnográfico.  

 No que se refere à forma de se lidar com os materiais de campo, podemos tratar as 

diagonais como um esforço de organização da multiplicidade do campo e de simplificação 

exagerada que permite que conexões controladas sejam posteriormente apresentadas de forma 

ordenada no texto etnográfico. Nesse trabalho de organização, simplificamos demasiadamente 

um conjunto de relações e de ocorridos completamente interligado dentro do que chamamos 

de trabalho de campo e assim produzimos as diagonais para logo em seguida podermos 

escolher quais as conexões serão destacadas. Isso permite apresentar conexões controladas, 

conexões mais limpas, mais ordenadas, conexões que façam sentido para os pares. Onde 

diagonais e linhas imaginárias se tocam ou se cruzam, é onde há a mistura dos materiais de 

campo. É onde há interrelação. A mistura é controlada (só entra o que tocou e que tem relação 

com os outros quadrados e com o todo).

Outra observação que faço é que comparar uma etnografia a um quadro exige que se 

fale de formação, de acesso aos cânones. Só sei o que é uma etnografia porque estudei um 

pouco  de  história  das  ciências  sociais  e  porque  li  muitas  etnografias  ao  longo  de  minha 

formação. Só sei o que é uma tela neoplástica porque estudei um pouco de história da arte e vi 
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alguns exemplos concretos. Estou falando de reconhecimento rápido, de se bater o olho e se 

falar  o  que se  está  vendo.  Estou falando de  uma possibilidade de  identificação que só  é 

instantânea para iniciados, cuja formação tem a ver com a tradição disciplinar. No âmbito da 

antropologia, é possível fazer uma analogia desse reconhecimento com aquilo que é definido 

por Roy Wagner como convenção quando ele conceitua a noção de cultura (WAGNER, 2012). 

A analogia também pode ser feita com a “forma que comunica” proposta por Gregory Bateson 

em sua explicação cibernética, na qual as instituições,  escolas,  disciplinas e tradições são 

responsáveis  pelo  nível  de  redundância  necessária  para  que  a  forma  comunique.  A 

comunicação através da forma que comunica é o que explica como  um determinado formato 

de texto pode ser lido como uma etnografia e um dado tipo de quadro  como neoplástico 

(BATESON, 1972).  26

Procurando um exemplo mais sólido, posso fazer referência a Os Argonautas. Quando 

lemos  a  etnografia  de  Bronisław  Malinowski,  rapidamente  reconhecemos  seus  campos 

(quadrados e retângulos) - preenchidos não com as tintas mais puras possíveis, mas sim com 

dados etnográfico cientificamente tratados - e suas linhas ortogonais que compõe uma grade 

estrutural-funcionalista. A grade de Piet Mondrian é, dessa forma, comparável ao “cabedal 

científico” retomado e mobilizado por Malinowski, ou seja, é comparável ao que entrou pra 

história da antropologia como teoria funcional-estruturalista. O pai do método etnográfico nos 

lembra que “podemos encontrar nas sociedades nativas a existência de um entrelaçado de 

deveres, funções e privilégios intimamente associados a uma organização tribal, comunitária e 

familiar  bastante complexa” (p.27).  Atentando para a própria palavra “entrelaçado” que é 

acionada pelo autor, fica mais fácil comparar as linhas que se cruzam na tela de Mondrian às 

 Mondrian e Malinowski receberam suas críticas. Mondrian continuou fiel aos princípios neoplásticos até o 26

fim da vida, mas muitas outras manifestações de arte estavam ocorrendo ao mesmo tempo. Dentro do que ficou 
conhecido como neoplasticismo, inclusive. Mudanças foram feitas. Vieram as diagonais em destaque, por 
exemplo, na obra de Theo van Doesburg. Muitas outras estéticas foram criadas. Até onde sei, não houve uma 
tentativa de se fazer uma escola inspirada apenas em Mondrian nas ates plásticas. Nem a disseminação de um 
método com pretenções universalizantes. O mesmo não pode ser dito sobre a estética criada por Malinowski. 
Ecos bastante consistentes de seu conjunto de práticas chegam até os antropólogos que estão sendo formados 
hoje. Melhor fraseando, chegaram em minha formação. Acho que nenhuma escola de arte fala para os seus 
alunos que a pintura deve ser feita idealmente apenas com as cores primárias e com linhas ortogonais, mas o 
trabalho de campo longo, a produção de dados que sai dessa experiência e a consequente objetificação de 
colaboradores de pesquisa, ainda que não nesses termos, permanecem altamente desejáveis entre antropólogos 
que fazem pesquisa hoje.
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teorias entrelaçadas por Malinowski em seu empreendimento de apresentação do “todo” sobre 

o kula e que  compõem a grade teórica da etnografia.  27

Aqui cabe evidenciar  que a comparação não é apenas entre a  tela  neoplástica e a 

escola estrutural-funcionalista. Esse é apenas um dos exemplos de grade teórica construída 

dentro  da  estética  etnográfica.  É  possível  tomar  outros  tal  como  a  grade  construída  por 

Marilyn Strathern em O gênero da Dádiva (2006). A grade da autora britânica é uma teoria 

que se diz nativa, já que deriva de uma longa experiencia etnográfica e que diz respeito a um 

modo especifico de exposição e obliteração de relações apreendido junto aos Hagen. Esse 

modo de relação apreendido informa a própria forma de produção textual da autora e pode ser 

identificado como uma grade formalista.  A grade que sai  da experiencia junto aos Hagen  

ajuda Strathern a falar não apenas dos Hagen, mas também sobre produção de conhecimento 

na academia, feminismo, economia, etc. 

Voltando para Os Argonautas, assim como há a grade, podemos visualizar quadrados e 

retângulos  preenchidos  (e  aqui  o  vocabulário  escolhido  por  Malinowski  nos  ajuda  na 

comparação novamente): trata-se de “quadros sinóticos”. O método etnográfico proposto por 

Malinowski condensa “dados de informação em “quadros sinóticos”, que nada mais são que 

quadros de termos de parentesco, gráficos genealógicos, quadros de transações econômicas. 

Esses quadros provém de “um levantamento, na medida do possível exaustivo, de todos os 

fatos ao nosso alcance”(p.29) e “seu valor como documento etnográfico reside o fato de que 

abrange uma série de dados autenticados, dispostos em seu arranjo natural” (p.29). Para além 

de quadros sinóticos, o equivalente a quadrados e retângulos também é preenchido com dados 

provenientes de fenômenos que  “devem ser observados em sua plena realidade”, que são os 

“imponderáveis da vida real” levantados pelo trabalho de observação participante, e pelos 

“documentos de registro da mentalidade nativa”. 

Um outro exemplo bastante ilustrativo para essa relação entre linhas que formam a 

grade (teoria) e campos preenchidos com tinta (material de campo) vem de Naven de Gregory 

Bateson (2008). Publicado em 1936, o livro pode ser entendido, de acordo com seu epílogo de 

1958,  como “um estudo das  maneiras  pelas  quais  os  dados podem ser  ajustados uns aos 

outros”. Bateson, dessa forma, oferece um estudo da natureza da explicação por meio do uso 

 E se o assunto é método, o capítulo inicial de Malinowski, no qual ele se detém sobre a metodologia 27

desenvolvida para a realização do trabalho de campo, pode ser comparado com os textos de apresentação e de 
definição do movimento neoplástico escritos por Mondrian (MONDRIAN, 1917, 1918) ou mesmo com os 
manifestos neoplásticos escritos, como o de 1918  por exemplo (VAN DOESBURG, et al, 1918). Já que estamos 
falando de apreciadores iniciados na tradição e de reconhecimento rápido de escolas, a apreciação da tela de 
Mondrian depende da leitura dos manifestos ou de comentários sobre eles , assim como a leitura do capítulo de 
métodos, que, não à toa, é o primeiro, ajuda na apreciação da etnografia propriamente dita.
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de três  possibilidades de grades acionadas para organizar  o material  de campo: estrutura, 

ethos e eidos.  Continuando a aproximação com Mondrian, poderíamos pensar que Naven 28

equivaleria a três telas neoplásticas sequenciadas numa parede. 


 O quadro de Mondrian, assim, ofereceu-me uma imagem muito potente para pensar a 

relação entre campo e teoria que eu deveria tentar estabelecer, bem como para os processos de 

organização e recorte dos materiais empíricos necessários dentro de um texto etnográfico. A 

tela também é interessante pelo que ela não mostra. São essas as razões que me levam, a partir 

de agora, a tentar mostrar o meu processo de organização, ao invés de meus materiais 

empíricos já organizados. Atentar para o processo de organização dos materiais empíricos está 

relacionado à ideia de se atentar para os meios de produção da antropologia. 

O segundo campo da minha pesquisa: trabalho com diagonais  

 Comecemos, então, meu próprio segundo campo recapitulando o que o método 

etnográfico nos ensina:  devemos separar certos tipos de relações e encontrar uma forma de 

dispô-las. Uma primeira separação que costumamos fazer é entre relações pessoais, relações 

de campo e relações com teoria, autores e autoras. Algumas relações pessoais estabelecidas no 

campo ou na trajetória acadêmica que não são tratadas pelo (a) etnógrafo (a) como dado, mas 

que também não podem ser tratadas como curvas, ou seja, excluídas do texto etnográfico, são 

rapidamente alocadas dentro dos agradecimentos. Dessa forma, fazemos um primeiro grande 

corte. É esse o procedimento que me levaria a retirar todas as partes em itálico, presentes no 

primeiro capítulo desta dissertação, do texto etnográfica final. No recorte, separamos quem 

será agradecido, organizamos uma sequência, a qual  é geralmente organizada de acordo com 

ordem de importância ou de relevância das colaborações e parcerias (a hierarquia também 

pode estar no número de linhas dedicadas para cada agradecimento). Esse é o local onde 

falamos de financiamento, de ajuda mútua, de orientação. Falamos das amizades, da família, 

dos interlocutores de campo. Falamos também das instituições de ensino e de pesquisa. Tudo 

isso cabe em algumas poucas páginas e, depois de selecionado e organizado, o quadrado ou o 

 Como argumenta o autor, “O clímax final do livro é a descoberta, descrita no epílogo - e só realizada dias 28

antes de o livro ir para o prelo -, do que hoje parece um truísmo: que ethos, eidos, sociologia, economia, 
estrutura cultural, estrutura social e todo o restante dessas palavras referem-se apenas às maneiras de os 
cientistas reunirem as peças do quebra cabeças” (2008, p.312)
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retângulo está pronto (nele a pincelada pode ser bem visível, até se espera que seja). Por 

estarmos falando de um primeiro recorte e de elementos considerados privados e separados de 

nossos objetos de pesquisa, esse quadrado não cabe na composição etnográfica final. Ele, 

embora forneça pontos importantes para o que estou chamando de meios de produção da 

antropologia, deve ser alocado como elemento pré-textual. As relações consideradas privadas 

ou íntimas vêm antes do sumário da etnografia justamente pelo fato de não darmos a elas o 

mesmo estatuto que damos ao material de campo, ou seja, por não transformarmos tais 

relações em dados. 

  Dado esse primeiro corte, o qual, no meu caso, já reduzia meu conjunto de relações a 

lidar pela metade - estou falando da exclusão do itálico do primeiro capítulo - voltemos agora 

para o processo de trabalho com as relações que foram consideradas como material de campo.  

A esse conjunto de materiais restantes, somei o que havia trazido de Oslo no HD externo e 

que dizia respeito às 8 entrevistas realizadas e aos documentos coletados, todos bastante 

focados na temática de gênero. Começava o trabalho de seleção e de organização de relações 

específicas com vistas à sua futura disposição na forma de dados. Esse é o trabalho com as 

diagonais e as linhas imaginárias que diz respeito à seleção do que entra, e do que não entra 

no texto etnográfico e também à escolha da forma como o que entra aparece graficamente. No 

meu caso, esse trabalho dizia respeito ao que eu ia pinçando do caderno de campo, das 

entrevistas e dos documentos e que logo em seguida ia sendo agrupado e classificado . Cada 

classificação, por sua vez, reunia relações - na forma de menções e falas dos interlocutores e 

de narrativas feitas por mim sobre o campo - consideradas de uma mesma ordem. Cada 

classificação era identificada com uma cor de post-it e ganhava uma diagonal que seria 

testada dentro do esquema geral do texto etnográfico. 

 Como a pesquisa por mim proposta era sobre a criação de políticas visando a 

promoção da igualdade de gênero dentro dos aparatos de cooperação internacional 

noruegueses e como toda a trajetória investigativa esteve focada no aspecto posicional das 

ações que envolviam discussões de gênero dentro das políticas institucionais de ONGs e das 

agências norueguesas de cooperação internacional, o primeiro esforço de organização e 

classificação do campo dizia respeito à gênero e a instituições. Dessa forma, as duas 

principais diagonais acionadas no primeiro esforço de elaboração do texto etnográfico foram 
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GÊNERO e COOPERAÇÃO INTERNACIONAL.  Elas derivam do problema de pesquisa 29

que eu havia inicialmente desenhado e funcionavam como eixos organizacionais do futuro 

texto etnográfico. Eu tomei GÊNERO como a primeira e  principal diagonal, tendo essa 

escolha a ver com o destaque que pretendia dar ao tema. Como se tratava também de políticas 

de cooperação internacional voltadas para povos tradicionais e indígenas, havia  a necessidade 

de traçar uma diagonal que pudesse ajudar a organizar os materiais sobre esse tema. Aqui, já 

aparecem problemas sobre o traçar de mais de duas diagonais com mesmo nível de destaque 

na tela do esboço da etnografia. A ortogonia da tela não permite que mais de duas diagonais 

de mesmo tamanho ocupem uma mesma área sem que haja sobreposição. Sem a intenção de 

fazer sobreposição, só se pode traçar duas diagonais de tamanho máximo, ou seja, que vão de 

um vértice ao outro, dentro de um quadrado ou de um retângulo.  

 A saída, nesse caso, podia ser traçar uma diagonal menor, que não fosse de vértice a 

vértice da área escolhida para as primeiras diagonais, ou então traçar uma linha imaginária 

ortogonal em relação à tela. Esse tipo de linha, por cruzar uma área menor de sua superfície , 

acaba tendo menos possibilidades de cruzamento. Lembremos que cruzamentos de diagonais 

e de linhas é o que permite a inter-relação de  materiais de campo (cruzamento marca a 

possibilidade de se fazer conexões), classificações alocadas em linhas imaginárias ganham, 

necessariamente, menos destaque no texto etnográfico. Eu  decido alocar POVOS 

TRADICIONAIS E INDÍGENAS numa linha que fica no canto e que sai da base da diagonal 

principal, que é GÊNERO. Colocar tal linha no canto da tela reduzia ainda mais o destaque. 

 A questão que emergia dessas duas diagonais, ainda na proposição do projeto de mestrado, era que a 29

incorporação do paradigma de gênero dentro da indústria do desenvolvimento era um tema recorrente e 
controverso, assim como o era dentro das agências que eu estava tentando etnografar. Mesmo assim, há um 
consenso na bibliografia que atribui à década de 1970 o início da "incorporação de mulheres no 
desenvolvimento". Outro consenso parece ser atribuir à obra da economista Ester Boserup, intitulada Woman's 
role in economic development, um papel central nesse processo de incorporação (DEBLÉ, 1983, p. 689; 
MIGNOT-LEFEBVRE, 1985, p.  249; TINKER, 1990, p.6; LABRECQUE, 1997, p. 35; RANSON & BAIN, 
2011, p. 51). A obra de Boserup contém uma análise do lugar ocupado pelas mulheres, marcadamente de 
invisibilidade, na cadeia de produção nas cidades e no campo dos países do "Terceiro Mundo", bem como um 
imperativo para que se passasse a identificar os papéis assumidos por homens e por mulheres nas dinâmicas de 
produção, e não apenas o papel assumido por camponeses em um sentido generalizado. Esse imperativo foi um 
dos fatores que estiveram na base da inserção das mulheres no desenvolvimento ocorrida a partir da década de 
1970. Além disso, como apontado por Labrecque, não se pode esquecer que o fortalecimento do movimento 
feminista, ocorrido no fim dos anos 1960, foi um dos importantes fatores que constituíram o contexto dessa 
institucionalização da inclusão das mulheres e também de uma consciência renovada a respeito da importância 
de sua participação no desenvolvimento (LABRECQUE, 1997, p. 35). Outros fatos relevantes da década de 1970 
foram a proclamação do ano de 1975 como ano internacional da mulher e a conferência das Nações Unidas sobre 
a mulher, ocorrida no México no mesmo ano. Enfatizando "que o subdesenvolvimento impunha sobre as 
mulheres um duplo fardo, o qual deveria ser rapidamente eliminado" (UNITED NATIONS, 1975) a declaração 
das Nações Unidas promulgou 30 princípios que deveriam ser seguidos pelos países signatários e que tinham 
como objetivo a integração das mulheres no desenvolvimento enquanto um caminho para se alcançar a igualdade 
entre homens e mulheres (UNITED NATIONS, 1975). 
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Todavia, eu tinha, de antemão, o objetivo de focar minha pesquisa na criação de políticas de 

gênero voltadas para povos tradicionais e indígenas e não na aplicação de tais políticas junto a 

eles.Tratava-se de um projeto sobre a atuação de experts envolvidos em trabalhos 

burocráticos.  Um último ponto interessante é que essa linha podia ter sido posta derivando 30

da diagonal COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E DESENVOLVIMENTO, mas isso 

implicaria em outro caminho de discussão em que eu falaria mais das parcerias entre povos 

indígenas e instituições internacionais da indústria do desenvolvimento do que sobre projetos 

de desenvolvimento voltados para discussões de gênero junto a povos indígenas e 

tradicionais.   31

 Era essa decisão que me permitia alocar POVOS INDÍGENAS E TRADICIONAIS em um espaço de menor 30

destaque e com reduzida chance de cruzamento. É menor o destaque a essa linha em todo o processo de 
pesquisa, tanto que ela foi retirada em alguns momentos durante reformulações do problema de pesquisa durante 
minha procura por um local para realizar trabalho de campo em Oslo. Muito diferente era o destaque de 
GENERO em minha pesquisa. Em um dado momento, quando da primeira negativa de entrada em campo, eu 
tentei trocar o que viria a ser a diagonal GÊNERO por MUDANÇAS CLIMÁTICAS. O empreendimento 
fracassou ainda no inicio devido a muitos tipos de amarrações que me vinculavam a gênero, tais como vinculo a 
grupo de pesquisa, revisões bibliográficas já feitas, interesses pessoais na temática, projeto financiado. 

 Análises que focam na recepção por parte dos povos indígenas de programas financiados pela cooperação 31

internacional podem ser vistas em autores como Schröder (1999), Lima  (2000), Salviani (2002), Pareschi (2002) 
e Wright et al.(2012). Essas obras têm em comum as críticas à noção de etnodesenvolvimento e de 
sustentabilidade propostas por organismos multilaterais como "soluções de compromisso 
conceitual" (BARRETO FILLHO, 2006, p. 12), ao uso da noção de participação dos povos indígenas e, por fim, 
à ideia de transparência levantada pelas organizações de cooperação internacional. Numa outra vertente, alguns 
estudos antropológicos de cooperação internacional junto à povos indígenas procuram focar na atuação 
propriamente dita das agências internacionais de desenvolvimento. Na literatura brasileira, destacam-se os 
trabalhos de Renata Valente (2005, 2007) e de Maria Barroso Hoffman (2007, 2008, 2014). Valente apresenta a 
etnografia da atuação da Agência de Cooperação Técnica Alemã – GTZ- no processo de demarcação de terras 
indígenas no Brasil. Nesse trabalho, a autora demonstra complexas redes que envolvem tanto o Brasil quanto a 
Alemanha e que permitiram a instalação e funcionamento de todo um aparato institucional de cooperação. 
Barroso Hoffman, por sua vez, trata da cooperação internacional junto aos povos indígenas promovida pela 
Noruega. Também focando na atuação da própria agência de desenvolvimento, a autora procura "apreender as 
motivações e o sentido da  cooperação internacional junto aos povos indígenas na Noruega, objetivando dar uma 
face  mais  nítida [aos] atores do campo da cooperação internacional"(BARROSO HOFFMAN, 2008, p. 06)
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	 Traçadas as três primeiras linhas imaginárias, fica evidente como elas, ao mesmo 

tempo, derivam do problema de pesquisa proposto inicialmente e carregam parte significativa 

do material de campo. Essas três diagonais sempre estiveram em minha cabeça, elas eram 

meu vínculo a um projeto financiado, a um núcleo de pesquisa, a uma relação de orientação, a 

revisões bibliográficas já feitas. Sendo assim, elas informavam meu olhar e direcionavam 

minha atenção. Também informavam muitas das perguntas que dirigia a meus interlocutores e 

disparavam o meu desejo de fazer notas em meu caderno de campo: assim que eu ouvia a 

palavra “gênero", eu era acometido por um impulso para prestar atenção. Era um sinal de 

alerta que, como em uma luz piscante, dizia DADO DADO DADO. Ao fim, essas diagonais, 

principalmente a diagonal GÊNERO, agrupavam a maior quantidade de material de campo 

selecionado e organizado em minha mesa de trabalho.  

Primeira leva de diagonais: as diagonais do projeto de pesquisa
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 Restava verificar quais diagonais poderiam ser traçadas com base no que havia 

emergido do campo, mas que não havia sido mencionado no projeto inicial de pesquisa. Essas 

diagonais são da ordem das mais preciosas. São elas que garantiriam que eu não estava 

projetando a teoria no campo. Eram elas que faziam com que o trabalho de campo fosse algo 

tão considerado e aclamado na antropologia. Começo, então, a folhear meus materiais à 

procura do que parecia surgir com mais freqüência. Procurava pelo que era recorrente e que, 

por isso, ganhava proeminência. Ia colocando cores diferentes de post-its para cada uma 

desses emergências. No fim desse processo, duas cores de post-it foram dominantes, quais 

sejam, o verde claro, a qual destacava o que classifiquei inicialmente de “interferências no 

campo”, e o azul escuro, que  identificava o que estava chamando de “discussão sobre 

antropologia / meta-discussão”.   

 Como já dito, muitos de meus interlocutores eram antropólogos e antropólogas ou 

cientistas sociais. Essa condição fazia com que eles apreendessem meu projeto de pesquisa de 

uma forma distinta da que ocorre com outros interlocutores. Meus interlocutores sabiam o que 

era antropologia, mesmo que em termos gerais. Dessa forma, grande parte do meu material 

empírico era composto por falas e discussões sobre a antropologia e sobre o meu próprio 

trabalho enquanto antropólogo. Isso estava presente nas entrevistas, nas notas sobre conversas 

informais que tinha com funcionários da ONGs . Isso saltava aos olhos, marcadamente depois 

que os post-its verdes-claro e azuis-escuro dominaram as páginas impressas espalhadas em 

minha mesa de trabalho.  

 Os meus interlocutores sabiam exatamente como se opera o procedimento 

antropológico, ou seja, eles eram familiarizados com o método etnográfico . Eles sabiam que 

eu estava em busca da produção de dados e sabiam qual era o tipo de trabalho associado com 

o traçar de diagonais que eu viria a fazer após a realização do trabalho de campo (trabalho de 

organização, seleção e recorte). Alguns de meus interlocutores já tinham me dito que falar de 

discussões de gênero voltadas a povos tradicionais dentro de políticas de cooperação 

internacional era complicado e polêmico. Eles estavam dizendo que traçar as minhas 

primeiras duas diagonais, nomeadamente GÊNERO e DESENVOLVIMENTO E 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, em cruzamento com a linha imaginária POVOS 

TRADICIONAIS E INDÍGENAS era complicado e polêmico.  
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 Meus interlocutores não só conheciam os procedimentos antropológicos, como 

também fizeram questão de interferir abertamente no rumo do que eu estava fazendo. Os post-

its verdes-claro marcavam recusas e limitações de acesso ao campo, marcavam também as 

condições que me eram passadas, tais como “colaboraremos apenas com entrevistas e 

conversas formais e informais previamente marcadas” ou “não será possível realizar campo 

devido a limitações de espaço” ou “sua presença poderia causar desconforto para os demais 

funcionários” ou ainda “colaboraremos porque há um imperativo ético”. Os azuis-escuro , por 

sua vez, identificavam frases como: “Você precisa rever seus objetivos de pesquisa”; “Você 

não pode dizer que a nossa ONG provoca mudança, porque isso está errado”; “seria 

interessante criar uma cortina de fumaça em torno de sua tese”; “você precisa ter consciência 

da polêmica e da confusão que sua dissertação vai causar”; “por que você escolheu Oslo?”; 

“por que você escolheu um tema tão quente?”; “por que você está aqui em Oslo, no 

inverno?”; “você precisa ter muito cuidado com tudo que vai escrever”. 

 O verde-claro, por sua vez, também identificava menções em que meus interlocutores 

me sugeriram entrar em contato com mais interlocutores (“você também deveria falar com 

outros ‘nativos‘”) para garantir as condições de anonimato impostas por eles. Nas partes de 

meu material de campo em que havia falas dos interlocutores sobre mecanismos jurídicos que 

assegurassem os termos de suas participações em meu processo de produção da etnografia 

( refiro-me ao termo de anonimato das fontes e a um termo no qual me comprometia a 

apresentar tanto os dados em estado bruto quanto a dissertação final em tempo hábil pra 

modificações e supressões), eu me perguntei se deveria colocar um post it verde-claro ou um 

azul-escuro.  

 Essa dúvida na escolha da cor que informaria uma diagonal na organização de meu 

futuro texto etnográfico chamou-me a atenção para o fato de que as menções à interferência 

no campo e a discussões sobre antropologia também diziam respeito à ética de pesquisa na 

antropologia. As razões pelas quais tantas interferências em minha pesquisa eram feitas são 

difíceis de serem acessadas, mas o que posso depreender é que meus interlocutores 

noruegueses não confiam no trabalho que um antropólogo pode fazer, seja a produção de 

dados ou a escrita de uma etnografia, e também que se preocupam bastante com os efeitos que 

um texto etnográfico pode desencadear. (Ou será que não confiam em um antropólogo do sul 

global?). 
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 Nas entrevistas, havia menções explícitas de como meu trabalho de antropólogo  podia 

lhes causar sérios problemas. Havia, inclusive, falas de interlocutores tentando me mostrar 

como a minha pesquisa podia afetar o tipo de trabalho que eles estavam tentando fazer e,  

mais ainda, que eu podia afetar negativamente o trabalho de organizações indígenas 

brasileiras (tudo isso me era dito abertamente, com os nomes das instituições e pessoas 

explicitamente falados).  Não havia como escapulir desses pontos que não haviam sido 32

trabalhados no início da pesquisa, mas que, sendo colocados pelos interlocutores,  apareciam 

como condição para a continuidade da pesquisa. Essas relações tinham a ver, obviamente,  

com o acesso ao campo e com as condições de realização do campo. Assim, era inevitável não 

lidar com duas novas diagonais em meu esforço preparativo do texto etnográfico: 

TRABALHO DE CAMPO: ACESSO/LIMITAÇÃO/INTERFERÊNCIA e ÉTICA DE 

PESQUISA: ANONIMATO DAS FONTES/ AUTORIZAÇÃO DE CENSURA. 

 A primeira delas foi alocada derivando do ponto em que a diagonal 

DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL toca na borda direita do 

esboço. Aqui está em questão o cruzamento dessas duas diagonais, mesmo que em suas 

origens. Isso se justifica pelo fato de eu assumir que havia uma relação próxima entre as 

especificidadess de meu acesso ao campo com o fato da pesquisa escolher interlocutores de 

segmentos dominantes e assim focar no trabalho de elites burocráticas envolvidas no campo 

do desenvolvimento e da cooperação internacional; de ser uma pesquisa que visava studing-

up. 

 A diagonal ÉTICA DE PESQUISA, por sua vez,  foi colocada de forma que cruzasse 

com a diagonal TRABALHO DE CAMPO, em uma área de destaque do esboço, e com a 

diagonal GÊNERO. Esse cruzamento com a diagonal GÊNERO era importante pelo fato de 

grande parte de minhas preocupações éticas sobre o trabalho da antropologia terem vindo das 

leituras relacionadas a questões de gênero  (HARAWAY, 1995; BUTLER 2003; 

STRATHERN, 2006). Devido ao fato de querer dar maior destaque para gênero, como 

mencionado, decidi que a diagonal ÉTICA DE PESQUISA, a qual estabelecia cruzamento 

com GÊNERO, precisava ser mais esticada, precisava ser maior e ganhar mais destaque. Em 

 Esses problemas e esse tipo de trabalho é da ordem que não posso revelar, com riscos de ser judicialmente 32

penalizado por descumprir a cláusula de anonimato total da instituição.
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outras palavras, necessitava ocupar uma área maior na tela para ter mais chance de 

cruzamento. Assim, desloco seu ponto de origem mais para baixo na lateral esquerda da tela. 




	 Nessa altura do trabalho com diagonais, todas elas cruzam a linha imaginária POVOS 

TRADICIONAIS E INDÍGENAS localizada na lateral direita da tela. Embora haja muitos 

cruzamentos envolvendo tal linha, a área não é central e, portanto, tem menor destaque. A 

explicação para isso é que essa linha, derivando do ponto de origem da diagonal mais 

proeminente GÊNERO, vinha me pondo problemas desde o inicio da pesquisa. Eu havia 

Segunda leva de diagonais: as preciosas diagonais oriundas do campo 
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chegado a impasses consideráveis na revisão bibliográfica que havia feito.  Aqui também 33

preciso evidenciar que eu não tenho uma formação sólida em etnologia e que, por isso, tinha 

medo e insegurança de trabalhar nessa linha, embora soubesse que não podia ignorá-la.  

 Um exemplo interessante sobre o que o cruzamento das diagonais faz emergir é, por 

exemplo, quando o cruzamento de POVOS TRADICIONAIS E INDÍGENAS com 

TRABALHO DE CAMPO: ACESSO/LIMITAÇÃO/ACESSO e DESENVOLVIMENTO E 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL me rememora o fato de pessoas da cooperação 

internacional, junto à negação de entrada em campo em suas instituições,  terem me sugerido 

fazer campo com alguma associação indígena localizada na Amazônia brasileira. Esse 

 A linha POVOS TRADICIONAIS E INDÍGENAS em cruzamento com GÊNERO parece colocar problemas 33

mais amplos para a antropologia também. Quando se fala de discussões de gênero junto a povos indígenas é 
comum se mencionar o risco de se estender categorias ocidentais para o trabalho com povos indígenas 
(MCCALLUM 1999, 2013; LASMAR, 1997, 2015). Todavia, é relevante destacar que, a partir da década de 
1970 começou a haver um maior interesse pelas discussões que tratavam das relações entre homens e mulheres 
em diferentes contextos. Uma das razões para esse boom foi a reverberação das pesquisas feministas que, 
enquanto contrapartida acadêmica de movimentos sociais, como o Women's Liberarion Movement, começaram a 
ganhar força nos anos 70 em países como o Reino Unido e os Estados Unidos e rapidamente repercutiram em 
outros países (STRATHERN, 2014, 13). Essas pesquisas abriram questões para muitas disciplinas, inclusive para 
a antropologia. Temas como a subordinação das mulheres e a dominação masculina foram intensamente 
explorados. Foi exatamente nesse período, inclusive, que o conceito de gênero, enquanto uma categoria política, 
começou a ser usado. Nesse movimento, o trabalho de Sherry Ortner teve um papel central, dada a sua enorme 
repercussão. O célebre artigo "Está a mulher para o homem assim como a natureza para a cultura", mesmo ainda 
não fazendo uso do conceito de gênero, chama a atenção para "a lógica subjacente do pensamento cultural que 
assume a inferioridade feminina" (ORTNER, 1974, p. 95). Toda uma tradição de pesquisas feitas na Amazônia 
no mesmo período, inclusive, foi influenciada pelas colocações de Ortner, principalmente por aquelas que diziam 
respeito à universalidade da dominação masculina e à subordinação das mulheres pelo fato de serem 
simbolicamente mais associadas à natureza que os homens. O livro Women in the Forest, de Robert e Yolanda 
Murphy, de 1973, foi o primeiro a trabalhar com essa temática em uma sociedade ameríndia do Brasil. Esse tipo 
de reflexão estendeu-se longamente e acabou por caracterizar toda uma corrente de pensamento sobre as 
sociedades amazônicas. Destacam-se os trabalhos de Gerardo Dolmatoff, que, em 1973, dedica uma obra aos 
componentes do simbolismo sexual entre os tukano, e também os de Cristine Hugh-Jones (1979) e Stephen 
Hugh-Jones (1977), os quais, também em um povo tukano, constatam a segregação sexual, a fixa divisão de 
tarefas e, consequentemente, a dominação masculina enquanto elementos que se apoiam sobre o mito. Irène 
Bellier (1991, 1993), em oposição a essa tradição de estudos, evidencia como esse tipo de reflexão que foca no 
equilíbrio e na subordinação das mulheres, caracterizada por ela de masculinista, teve seu lugar nas ciências 
sociais justamente pelo fato de muitos etnólogos terem ignorado a dimensão política do próprio conceito de 
gênero. Em um movimento crítico bastante próximo ao de Irène Bellier, está o trabalho de Vanessa Lea, uma das 
precursoras dos estudos de gênero junto a povos indígenas na antropologia brasileira. De acordo com a autora 
(LEA, 1999), havia na literatura sobre sociedades indígenas uma distinção dualista entre homens e mulheres na 
qual estas não apenas eram inseridas em uma esfera de ação que privilegia laços biológicos e "naturais", como 
também "a vida feminina [era] representada como mais atomizada; as mulheres [eram] tidas como incapazes de 
sublimar os interesses que dizem respeito à sua própria unidade doméstica, extensa e uxorilocal" (LEA, 1999, p. 
178). Vanessa Lea destaca também como esse tipo de raciocínio e de construção teórica levou a estudos nos 
quais o domínio feminino era apresentado como fracamente social,  em que as mulheres não desempenhavam 
quase nenhum papel na vida comunitária e, assim, ocupavam um nível inferior na vida social. Lea, em uma parte 
significativa de sua obra (1986, 1993, 1994), procura desnaturalizar o papel não social atribuído às mulheres e 
também demonstrar a construção eminentemente social do gênero. A questão que emerge do uso do conceito de 
gênero nos estudos sobre povos indígenas, bastante bem trabalhada por Marilyn Strathern (2006) é uma 
preocupação de não pressupor que as relações de gênero são sempre apreendidas como algo que ocorre em toda 
parte com o mesmo pano de fundo natural ou em um mesmo contexto.



	 52

cruzamento, conforme destacado com um pequeno circulo vermelho na imagem abaixo, gera 

uma área onde poderia expor mais dados relativos a isso. 

 

 Pensando sobre essas duas últimas diagonais advindas do campo, percebi como elas 

me diziam sobre produção de dados e sobre o trabalho de antropólogos e antropólogas. Do 

trabalho com essas diagonais e do pinçar materiais que podiam ser associados a elas,  percebo 

como os meus materiais do campo podiam ser lidos e pensados de acordo com discussões 

teóricas da própria antropologia. Nesse ponto, adentra uma terceira leva de diagonais. O 

campo vem informar a teoria (primeira tentativa de frasear). O campo pede por teoria 

Area de cruzamento: o destaque 
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(segunda tentativa de frasear). O campo interfere em nossa escolhas por teorias que serão 

usadas na etnografia (terceira tentativa de frasear).  

 Traço, então, outra diagonal e mais duas linhas imaginárias: TRABALHO DE 

CAMPO COM ELITES, CORPO DO ANTROPÓLOGO e PRODUÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DE DADOS: ESCRITA ETNOGRÁFICA. Era necessário pensar as 

especificidades do trabalho de campo com elites.  Isso tinha a ver com eu achar que minha 34

pesquisa tinha ocorrido da forma que ocorreu devido ao encontro de um corpo especifico de 

antropólogo (cheio de medo, insegurança, com dificuldades comunicativas em línguas 

estrangeiras, pobre, vindo de uma área rural) com um grupo de interlocutores também 

específicos (pessoas com empregos estáveis, seguras de si, morando no chamado Primeiro 

Mundo, com desempenho linguístico considerável em línguas estrangeiras). Eu primeiro 

atentei para os corpos e vidas de meus interlocutores e pensei como o meu encontro com um 

tipo específico de interlocutor havia me criado problemas e questões interessantes para serem 

exploradas na escrita. Precisava  alocar essas informações em um local de destaque, mas que 

não abalasse as duas diagonais principiais inicialmente traçadas. Sendo assim, escolhi alocar 

TRABALHO DE CAMPO COM ELITES numa linha imaginária cruzando a tela 

horizontalmente em uma posição central, mas mais próxima dos cruzamentos que tinham sido 

oferecidos pelo campo (trabalho de campo e ética de pesquisa). 

 Marcar os corpos de meus interlocutores me fez perceber que não havia como discutir 

políticas de igualdade de gênero na cooperação internacional e dificuldade de acesso ao 

campo sem deixar marcada também a minha corporalidade enquanto antropólogo. Estava 

evidente que a marcação de nossos corpos era importante porque isso estava escrito em 

muitos lugares do meu material empírico. As interferências e conselhos que meus 

interlocutores me davam, a preocupação que tinham comigo - tanto com minha segurança 

vivendo no Brasil quanto com o que eu faria com os dados sobre eles -,  as preocupações 

deles sobre minhas roupas de frio que pareciam insuficientes para o inverno de Oslo, as 

perguntas de como eu estava lidando com o frio, de um lado, e  minhas notas sobre as formas 

 Como bem argumenta Maria Barroso (2017, p.160), no caso da cooperação internacional, a decisão de 34

trabalhar com as elites implica, necessariamente, em “transformar em objetos de pesquisa nossos colegas 
antropólogos que ocupam diferentes posições nesse universo”. Muito diferente das situações oriundas de minha 
pesquisa, entretanto, Maria Barroso descreve como ter antropólogos como interlocutores disparava outro tipo de 
questão: as preocupações éticas com uma possível “violência simbólica primária” imbuída no risco de se 
objetificar os colegas antropólogos. 
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como meus interlocutores estavam vestidos e sobre o que eles comiam ou bebiam durante 

nossos encontros, do outro,  ajudaram-me a ver como nossos corpos tinham muitas coisas a 

dizer sobre o encontro pesquisador/interlocutores. 

 A corporificação, ou melhor, a descorporificação da produção do conhecimento é um 

tema bastante relevante que, inclusive, dispara muitas das críticas feitas à 

antropologia.Todavia, colocar meu corpo no texto etnográfico era algo que os estudos de 

gênero e feministas haviam me ensinado (HARAWAY, 1995). Era a hora de colocar em 

prática. Corporalidade é algo que sai das discussões acadêmicas, vindo de teorias especificas 

que conhecia. Dessa forma, aloco a diagonal CORPO DO ANTROPÓLOGO como uma 

reflexão de um feixe de luz ou como um prolongamento da diagonal GÊNERO. Ela não havia 

vindo diretamente do campo porque não estava escrito explicitamente em nenhum lugar dos 

materiais empíricos, mas merecia destaque.  

 Traço, por fim, uma linha imaginária nomeada PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO 

DE DADOS: ESCRITA ETNOGRÁFICA cruzando verticalmente a linha TRABALHO DE 

CAMPO COM ELITES, anteriormente riscada, e também mais próxima das diagonais 

oriundas do campo. Também queria um destaque considerável para a linha, porém não queria 

que desestabilizasse as diagonais iniciais. Era uma espécie de respeito às condições teóricas 

sob as quais a pesquisa havia sido inicialmente desenhada (pensando em O efeito etnográfico 

de Marilyn Strathern e em como no segundo campo se trabalha com os materiais do  primeiro 

campo ao mesmo tempo que se lembra das teorias). Coloco a maior linha imaginária possível, 

no espaço de maior destaque possível: uma vertical na área central. O esboço está exposto na 

próxima página. 
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 A alocação da última linha imaginária, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 

DADOS: ESCRITA ETNOGRÁFICA, fez-me pensar em traçar mais linhas que derivassem 

ou que cruzassem a diagonal CORPO DO ANTROPÓLOGO. Pensei que seria uma forma de 

tentar trazer as partes em itálico, que, ou tinham sido alocadas nos agradecimentos de 

antemão, ou então haviam sido completamente retiradas. Todavia, pensei que eu estava 

transformando demasiadamente curvas (aquilo que não entra) em potenciais linhas 

imaginárias e diagonais do esboço e que isso desestabilizaria o modelo de escrita etnográfica 

planejada. Em outras palavras, que isso comprometeria o traçar definitivo das ortogonais 

teóricas e dos quadrados e retângulos preenchidos com os dados de campo. Era como se o 

excesso de linhas imaginárias e de diagonais sujasse descontroladamente o esboço ou 

colocasse o andaime em risco. Colocar muito desses elementos classificadores 

organizacionais, tornaria a alocação dos quadrados e retângulos e da grade muito mais 

Terceira leva de diagonais: a volta da teoria 
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trabalhosa e poderia, até mesmo, implodir o texto etnográfico.  Não parar, talvez, de colocar 

diagonais e linhas imaginárias seria como um exercício de tentar replicar a realidade 

experienciada dentro da trama literária, algo como tentar imitar o timing da vida melanésia  no 

Gênero da Dádiva que Marilyn Strathern já havia provado ser impossível (STRATHERN, 

2006, 492). 

 Finalizo, então, o exercício de organização apenas com diagonais e linhas imaginárias 

já traçadas. Chega a hora de traçar as linhas ortogonais (mobilizar discussões teóricas) e 

preencher quadrados e retângulos (expor os dados etnográficos ). A imagem a seguir mostra 35

a superposição de diagonais e linhas imaginárias, linhas ortogonais visíveis e campos 

preenchidos. É a imagem ideal de um segundo campo em estágios finais: os andaimes 

organizacionais junto ao campo e às teorias.  

 produzir o dado é tirar uma anotação do material empírico e colocá-la dentro do jogo das diagonais. Tentar 35

alocar, agrupar, separar. Vira dado quando é reescrito na etnografia dentro desse jogo. 

Possibilidade de alocação de quadrados e retângulos no andaime das diagonais 
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 O começo da alocação de campos (retângulos e quadrados) é relativamente simples. 

Na parte inferior da tela, onde existem poucas diagonais e linhas imaginárias, cabem 

discussões teóricas ou apresentação de informações mais gerais sobre cooperação 

internacional e políticas de igualdade de gênero. O campo 1, por exemplo, pode ser perecido 

com uma curta revisão bibliográfica sobre discussões de gênero junto a povos tradicionais e 

indígenas. Os campos 3 e 4 podem acomodar uma revisão bibliográfica sobre ajuda 

internacional e sobre indústria do desenvolvimento, respectivamente. O campo 2, que é 

atravessado por duas diagonais GÊNERO e DESENVOLVIMENTO que não se cruzam, pode 

ser um bom lugar para uma retomada histórica de políticas de cooperação internacional que se 

voltaram para as problemáticas de gênero.  O campo 5, onde as diagonais GÊNERO e 36

DESENVOLVIMENTO se cruzam, pode receber informações mais específicas sobre as 

  A problemática que surge na industria do desenvolvimento a partir da década de 1970 dizia respeito a 36

“questão das mulheres” dentro do próprio desenvolvimento e não mencionava gênero, uma categoria que ainda 
estava em processo de criação. Considerando "que  as  mulheres  são  menos  suscetíveis  de  se  beneficiarem  
dos  efeitos diretos  da  ajuda  [para  o  desenvolvimento]  e  que  elas  são  infelizmente  mais  inclinadas  a  
suportar seus  efeitos  indiretos  e  imprevistos,  notadamente  o  rebaixamento  de  seu  estatuto  e  o  
crescimento  de sua  carga  de  trabalho"  (ROBERTS,  1985,  p.  299), começa a haver a necessidade de se 
prestar atenção nesse novo publico alvo. A preocupação acima descrita diz respeito,  notadamente,  à primeira  
vertente  de  trabalho  com  mulheres  adotada  pela  indústria  do  desenvolvimento,  mais especificamente  pelo 
Banco Mundial:  a  Women  in  development  -  WID.  No  que  se  refere  à  atuação  WID,  deve-se  ressaltar  a  
ênfase  dada  à  própria  noção  de integração  das  mulheres.  Porém,  como  apresentado  por  Panamek  (1977)  
havia  uma  ambiguidade  no conceito  de  integração,  afinal,  já  sendo  participantes  plenas  em  todos  os  
processos  de  mudança social,  as  mulheres  não  precisam  ser  integradas.  Tratavam-se  de  processos  nos  
quais  elas  já  estavam inteiramente  envolvidas.  Outro  problema  na  vertente  WID  é  o  fato  de  que  ela  
tinha  como  alvo apenas  as  mulheres,  focando  na  integração  delas  em  projetos  específicos  (CORNWALL,  
2003,  p. 1338).  Isso  acabava  ignorando  as  diferenças  que  existiam  entre  as  próprias  mulheres  e,  por  
inseri-las  em  projetos  específicos  e  exclusivos,  falhava  por  não  abordar  as  relações  desiguais  entre  
homens e  mulheres  (PRÜGL  &  LUSTGARTEN,  2006;  JAQUETTE  &STAUDT,  2006;  RANSON  &  
BAIN, 2011).  Como  efeito  negativo,  acabava-se  concebendo  o  papel  das  mulheres  no  desenvolvimento 
como  distinto  do  dos  homens  e,  ainda  mais,    insistia-se  na  divisão  sexual  do  trabalho  como  imutável 
(ROBRTS, 1979, p. 61). Em  oposição  à  vertente  WID,  houve,  no  final  dos  anos  1980,  o  surgimento  do  
paradigma Gender  and  Development  -  GAD.  Preocupados  com  o  acesso  das  mulheres  aos  recursos  e  
níveis  de tomada  de  decisão,  os  projetos  do  tipo  GAD  tinham  como  objetivo  a  geração  de  renda  e  
também  a transferência  de  conhecimentos  específicos.  Como  apontado  por  Labrecque  (1997),  esses  
projetos  tinham  maiores  capacidades  para  abalar  a  ordem  estabelecida  e  eram,  por  isso,  potencialmente 
geradores  de  autonomia  para  as  mulheres.  Visando  a  difusão  desse  paradigma,  houve  um  esforço para  
que,  de  acordo  com  Ranson  e    Bain  (2011),  a  partir  de  1985,  a  noção  de  gênero  entrasse  no 
"mainstream"  da  linguagem  internacional.  Esse  esforço  visava  aumentar  a  influência  política  das questões  
de  igualdade  de  gênero,  ou  seja  "difundir  as  questões  de  gênero  através  de  burocracias governamentais  e  
de  desenvolvimento,  com  gênero  integrado  em  todas  as  práticas,  programas  e políticas"  (RANSON  &  
BAIN, 2011, p. 53).   Tal  objetivo  foi  alcançado,  afinal  o  conceito  de  gênero  -  enquanto  conceito  chave  -  
tornou-se parte  do  léxico  da  indústria  do  desenvolvimento  a  partir  de  1995,  quando,  em  decorrência  da  
Quarta Conferência  Mundial  sobre  a  Mulher,  em  Pequim,  foi  oficialmente  incorporado  pela  ONU 
(MEHRA  &  GUPTA,  2008).  Sendo  assim,  nos  anos  que  sucederam  à  conferência  de  Pequim, governos  
e  grande  parte  das  agências  de  desenvolvimento  e  de  cooperação  internacional  adotaram  a linguagem  da  
igualdade  de  gênero  (MOSER  &  MOSER,  2005).  Tal  linguagem,  a  partir  desse momento,  ganhou  força  
e  atualmente  é  apresentada  como  uma  das  estratégias  mais  relevantes  não só  para  se  alcançar  
oportunidades  iguais  para  homens  e  mulheres,  mas  também  para  se  combater  a pobreza,  garantir  a  
segurança  alimentar,  prevenir  mudanças  climáticas;  em  suma,  aparece  como  um dos  pré-requisitos  para  
se  alcançar os  atuais  objetivos  da  indústria  do desenvolvimento.   
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políticas de gênero advindas da agência a partir da qual produzi dados de campo. Seria um 

local privilegiado para dispor informações retiradas dos documentos coletados em Oslo. 

Porém, dou-me conta da linha imaginária PRODUÇÃO de DADOS e percebo como o meu 

trabalho não seria simples e que os materiais advindos do campo não poderiam ser expostos.  

 Qualquer menção muito explicita às politicas de gênero da ONG 3 ou aos documentos 

a mim fornecidos poderia colocar o anonimato da instituição em risco. Vale apontar que a 

Noruega é um pais pequeno e que os meus interlocutores costumavam brincar dizendo que 

todo mundo conhece todo mundo dentro da área da cooperação internacional em Oslo. Para 

completar, eu teria que enviar todos os meus dados brutos sobre gênero para a vistoria prévia 

da ONG 3. Isso me abria problemas tanto com o tempo para finalizar o mestrado, quanto com 

a ideia de dados puros sobre a organização. O que seriam esses dados brutos? Partes de 

minhas transcrições de entrevistas? As menções a gênero que havia retirado de documentos? 

E depois eu ainda teria que submeter o meu texto final para análise prévia. O tempo seria, 

inevitavelmente, um inimigo.  

 Mesmo com essas questões, eu tento continuar o exercício de alocação de quadrados e 

retângulos. Nos  campos 6, 7 e 8, eu percebo como o trabalho começa a ficar ainda mais 

complicado. Há mais diagonais passando por eles. O campo 6, por exemplo, poderia ser uma 

extensão do cruzamento destacado na imagem com a bolinha vermelha apresentada na página 

52. Quando eu expando meu olhar sobre a tela, abarcando também as linhas imaginárias 

TRABALHO DE CAMPO COM ELITES e PRODUÇÃO DE DADOS,  aumento a área dada 

a um tipo específico de interrelação e complexifico a discussão. O campo de número 6 seria 

ideal para ser preenchido com a informação destacada anteriormente no pequeno círculo 

vermelho e que diz respeito ao fato de pessoas da cooperação internacional, ao mesmo tempo 

que me negaram a entrada em campo em suas instituições, terem me sugerido fazer campo 

com alguma associação indígena. Nesse espaço também cabe a primeira negativa de entrada 

em campo na organização norueguesa sediada no Brasil no começo de minha pesquisa, 

quando eu também fui indagado sobre minha escolha inusitada em querer transformar 

funcionários de uma organização norueguesa em “nativos”. Aqui também cabem os relatos 

sobre pessoas em Oslo, tanto na universidade quanto nas incursões em busca do campo,  

perguntando-me, com espanto, por que eu estava fazendo campo lá no inverno ao invés de 
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estar na Amazônia. Cabem também as muitas recusas institucionais no que diz respeito à 

permissão de realização de trabalho de campo dentro das próprias organizações.  

 Esse conjunto de informações, devidamente selecionado e organizado, dava-me a 

possibilidade de preencher o campo 6, finalmente, com reflexões sobre a escolha de objetos 

de pesquisa na antropologia. Se meus potenciais interlocutores ou se recusaram a falar comigo 

ou então impuseram inúmeros procedimentos a serem seguidos por mim para que pudesse 

falar com eles e, depois, para poder escrever sobre eles (e ao mesmo me sugeriram procurar 

outros interlocutores - interlocutores de outra ordem, ou ainda, interlocutores típicos da 

antropologia), existe algo sendo dito. Eu queria estudar up, os interlocutores não me 

permitiam ou me sugeriam estudar down. Eles não aceitavam nem ser interlocutores. Não 

aceitavam ser “nativos”. Ao mesmo tempo que me sugeriam tomar associações indígenas 

como objeto de pesquisa e realizar trabalho de campo junto a povos indígenas na Amazônia, 

eles não aceitavam ser colocados na posição de objetos de estudo e discorriam sobre os 

problemas relacionados a essa prática típica da antropologia e aos riscos que a escrita sobre 

eles poderia acarretar. O campo 6, assim, deveria conter algum tipo de reflexão que levaria a 

pensar como segmentos dominantes e elites controlam mais o que se fala sobre eles, 

confirmando a ideia de que antropologia deve ser feita para baixo, ou seja com interlocutores 

localizados abaixo na relação hierárquica entre pesquisador e pesquisado.  

 As etapas de alocação do campo de número 6 podem ser vistas no esquema na 

próxima página.  
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Sequencia do processo de alocação de um possível campo preenchido com material de campo 
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 Com o campo seis aparentemente estabilizado, começo a pensar que o campo 7 

poderia receber discussões sobre corporificação da produção de conhecimento. Seria um local 

interessante para discutir como eu, enquanto pesquisador, havia me deparado com as questões 

que seriam expostas no campo 6. Muitos outros pesquisadores e pesquisadoras haviam feito 

pesquisa com o que pode ser chamado de segmentos dominantes ou de elites burocráticas 

como BARROSO 2008, 2014; VALENTE 2005; SIMIÃO, 2007; RILLES 2001, 2006; 

CEZARINO 2012, 2014 e MORAWSKA 2014, só para citar alguns e algumas. Será que havia 

algo específico em minha corporalidade? Esse seria um bom local para essa investigação. 

Todavia, as diagonais TRABALHO DE CAMPO COM ELITES e ANONIMATO DAS 

FONTES continuava colocando questões sérias.  

 Não haveria como marcar minha corporalidade a não ser em relação a de meus 

interlocutores. Eu não sabia se isso era aceitável. Afinal, eu havia assinado um termo no qual 

me comprometia a usar os dados referentes apenas às ações de gênero desenvolvidas pela 

ONG 3 e que faria isso em meio a uma cortina de fumaça. Volto, então, a me perguntar o que 

seriam os tais dados brutos que deveria apresentar previamente à organização ? Como eles 

deveriam ser dispostos? Informações sobre as corporalidades de meus interlocutores caberia 

nessa categoria de dado? Como eu iria relacionar todo esse conjunto de informações sobre 

corporalidades com outros trabalhos acadêmicos sobre cooperação internacional? Eu tentaria 

investigar as corporalidades de outros antropólogos e antropólogas que fizeram pesquisa com 

esses segmentos dominantes? Será que eu iria encontrar essas informações nos trabalhos 

publicados por esses(as) outros(as) pesquisadores(as)? Comparações poderiam ser 

estabelecidas, mas seria necessário balançar a separação entre o que consideram como pessoal 

e o que dispõem como dados de campo. Certamente os agradecimentos desses outros 

trabalhos etnográficos seriam locais privilegiados para se extrair materiais bons para 

comparação. Isso, no entanto, abre outra série de problemas éticos. Comparações usando o 

que é considerado pessoal e presente nos agradecimentos dos trabalhos publicados por outros 

antropólogos e antropólogas pode ser violento . Mas quem garante que as comparações 37

comumente feitas na antropologia fazendo uso de dados de campo, produzidos, muitas vezes, 

a partir do que é o pessoal da vida dos pesquisados,  não é tão violento quanto? 

 Isso também poderia ser pensado como “violência simbólica primária”, como argumenta Maria Barroso 37

(2017), contra nossos colegas antropólogos. 
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 Nessa altura, eu já começava a ver dificuldades sobre o que era o tema de minha 

pesquisa. Eu estava falando mesmo das políticas de gênero desenvolvidas pela ONG 3? Se 

sim, será que seria mesmo possível falar sobre isso?  Ou será que eu estava me movendo para 

questões sobre acesso à informação, transparência e atuação de ONGs?  Ou será que eu 38

havia me movido inteiramente para as interações entre pesquisadores e pesquisados e sobre 

corporificação da produção de conhecimento? Olhar para o rascunho etnográfico referente à 

tela neoplástica me restabelece e eu volto para a minha temática de pesquisa: gênero e 

cooperação internacional. 

 O conforto não dura muito tempo. Assim que lanço o olhar sobre o campo 8 tudo se 

desestabiliza novamente. O maior problema estaria nesse grande campo. Ali é o local de 

maior mistura, onde o maior número de diagonais e de linhas imaginárias se tocam ou se 

cruzam. Nos campos anteriores, quanto mais as diagonais se cruzavam, mais seguro eu me 

sentia para fazer afirmações sobre a pesquisa e sobre o campo. Sentia que esse era o caminho 

para as generalizações, tal como ocorrido no campo de número 6. Entretanto, quando eu 

chego no campo 8, sou completamente freado pelo volume de diagonais e linhas imaginárias. 

O campo 8 seria o local de maior destaque destinado aos materiais de campo.  Era onde a 

Caixa de Pandora precisaria ser transformada em Caixa Preta para poder assegurar, ao mesmo 

tempo, o anonimato das fontes e a coerência do texto etnográfico. 

 A paralisia diante do campo de número 8 foi longa, durou alguns dias, e me fez 

repensar o tipo de trabalho que eu estava fazendo. A junção entre o que havia pinçado de 

minhas relações com meus interlocutores associado a todo o conjunto de autores e autoras que 

estavam sendo mobilizados no esboço do texto etnográfico me ajudaram a ver como havia um 

problema grave na produção (que é também exibição) dos dados oriundos de uma pesquisa. 

Era como se o meu segundo campo, para retomar a ideia de Marilyn Strathern, tivesse feito 

emergir um efeito etnográfico da ordem das implicações ético-políticas relacionadas ao 

trabalho de pesquisa e de escrita, sobretudo no que diz respeito à produção de dados associada 

a um tipo particular de encontro entre pesquisador e pesquisados. 

 Ao mesmo tempo em que a ONG 3, seguindo os standards norueguesas, trabalham com um politica 38

anticorrupção que prega pela transparência e accountability, ela exige um tipo de interação de pesquisa 
caracterizado por “cortina de fumaça”. Aqui é como se a transparência fosse relevante apenas na relação com 
parceiros específicos, tendo-se portanto um tipo de transparência seletiva. Transparência, vale ressaltar, traz a 
questão da cultura de auditoria e, como argumenta Strathern, auditoria e ética andam lado a lado (2000, p. 291).  
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 Em minha longa busca por um campo no qual pudesse encontrar gênero sendo 

operacionalizado,  acabei deparando-me com com recusas à objetificação promovida pela 

antropologia e com reivindicações do controle sobre a produção de dados por parte dos 

pesquisados. A questão da recusa da objetificação (negativa de entrada em campo) e do 

controle da produção de dados (termos de censura e ingerências abertas no rumo da pesquisa) 

decorrem de um encontro de um pesquisador específico com interlocutores também 

específicos. Quem pode recusar ser colocado na posição de interlocutor de pesquisa? Sempre 

lembrando que interlocutor é um termo eufemístico para uma gradação que pode ir desde de 

“nativo” até a “objeto de pesquisa”.  

 Meus potenciais interlocutores, sempre lembrando que muitos deles eram 

antropólogos ou cientistas sociais (ou ainda apenas pessoas com posições confortáveis de 

vida, com segurança econômica e bem instruídas), ao se recusarem a falar comigo ou ao 

imporem as condições de fala, estavam, na verdade,  recusando uma inversão de posições. 

Estavam recusando uma inversão que os tiraria de uma posição privilegiada, a qual estão 

habituados a ocupar enquanto pesquisadores, e os colocaria em uma posição que costumam 

oferecer a outros. Se pensamos nos meus interlocutores como pesquisadores e também como 

segmentos dominantes - como elites econômica, educacionais, etc -, a relação que eles se 

recusam a aceitar é justamente a inversão entre sujeito e objeto.  

 Se pesquisadores recusam para si a posição que costumam dar para pesquisados é 

porque existe um problema na posição dada aos pesquisados pelos próprios pesquisadores. 

“Faça o que eu faço, mas não faça comigo” ou  “pimenta nos olhos do outro é refresco” 

parecem boas imagens para o que estou tentando falar. Meus interlocutores me disseram de 

várias formas que minha pesquisa colocava problemas em muitas esferas para o correto 

andamento de seus trabalhos em todas as fases de meu processo investigativo, indo desde a 

busca pelo campo até a escrita etnográfica final. Eles disseram que a observação participante 

era incômoda e poderia prejudicar o andamento do trabalho que eles realizavam. Disseram, 

ainda, que minhas questões de pesquisa eram polêmicas e perigosas. Por fim, alegaram que o 

conteúdo por mim escrito poderia destruir seus trabalhos, com o agravante de criar problemas 

para associações e organizações indígenas brasileiras. Sua argumentação , vinda em um 

momento concomitante à eleição de Bolsonaro para a presidência do Brasil e de ameaças 

constantes contra os povos indígenas, convenceu-me, ou seja, eu os levei a sério, para usar um 
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jargão da antropologia. De fato, acredito que não seria de modo algum possível realizar 

trabalho de campo em nenhuma sede das instituições com as quais entrei em contato, pois eu 

seria um incontornável problema. Acredito também que a minha etnografia sobre políticas de 

gênero não podia ser entregue pelo fato de, realmente, resultar nas consequências sobre as 

quais fui reiteradamente advertido .  

 Diante do desespero que foi minha procura por um local para realizar trabalho de 

campo e de todas as questões éticas que me foram passadas por meus interlocutores e que 

travaram meu processo de escrita, me pergunto se ou sou um  etnógrafo incompetente ou se o 

método etnográfico parece funcionar apenas se uma posição hierárquica entre sujeito produtor 

de conhecimento e interlocutor de pesquisa for assegurada. Será que só se produz e se expõe 

dados sobre o outro se o sujeito produtor de conhecimento estiver numa posição de 

superioridade ou, no mínimo, de igualdade com os interlocutores? 

 Eu estava diante de um grande problema: Eu não conseguia escrever nenhuma frase 

sobre  políticas de gênero ou sobre a ONG3 porque achava que isso não era correto. Os meus 

“nativos” estavam me dizendo para eu não fazer, mas os meus prazos, meus compromissos 

acadêmicos e vínculos institucionais estavam me pressionando para fazê-lo. Nessa altura do 

meu processo de escrita, eu me dei conta que estava lidando com uma questão de fala. Meus 

interlocutores, das mais diferentes formas, não me deixaram falar sobre eles, ou, pelo menos, 

me fizeram sentir culpado por tentar fazê-lo.  

 Quando comparei mentalmente as posições por eles ocupadas - os empregos que 

dispunham, os locais onde trabalhavam, os alimentos  que consumiam, a forma como falavam  

- com a minha própria vida, eu comecei a pensar que havia um problema em  não me 

deixarem falar sobre eles.  Dei-me conta que eu estava cogitando excluir toda a parte em 

itálico do capitulo 1, que diz respeito sobre mim mesmo, para embarcar em um projeto de 

escrita etnográfica sobre eles. Quando percebi isso,  compreendi o absurdo que era eu ser 

silenciado duas vezes. Estava abrindo mão de falar certas coisas muito caras para mim apenas 

para poder fazer uma etnografia sobre o trabalho de pessoas que não me deixavam falar sobre 

elas. Falando de outro modo, eu estava fazendo um produto que me impedia de falar muitas 

coisas que  sentia que precisava falar - que dizem respeito sobre as condições materiais de 

produção da pesquisa - para falar sobre relações nas quais me era dito que eu não podia falar. 
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 Nesse ponto, eu parei de questionar-me sobre a forma como havia conduzido a 

pesquisa empírica e parei de tentar achar onde estava o meu erro do primeiro campo. E se o 

meu problema de paralisia da escrita não está na realização do campo, mas sim na forma de 

apresentação dos resultados de uma pesquisa em antropologia que eu procurava, ou seja, no 

texto etnográfico concebido por mim? 

O problema da rigidez do meu modelo etnográfico, que me obrigava a fazer certos 

cortes e a alocar relações previamente classificadas em posições específicas, que era bastante 

inspirado em um quadro de Piet Mondrian , remete-me à crítica de Barnett Newman (1990, p. 

192) ao pintor holandês. Na década de1970, Newman, conhecido por seus trabalhos do estilo 

color fiel bastante simétricos, decide experimentar algo bastante assimétrico e começa a pintar 

uma tela de grandes proporções. Após preencher grande parte do corpo da tela com o 

vermelho, Newman se dá conta de que as únicas cores que funcionariam na parte ainda em 

branco da tela seriam o azul ou o amarelo. Nas palavras de Newman, ele havia se defrontado 

com o dogma de que a pintura deveria ser reduzida às cores primárias, um dos principias 

dogmas do purismo neoplástico intensamente explorado por Mondrian.  Para Newman, 39

Mondrian havia destruído as cores primárias enquanto cores ao transformá-las em ideias-

didáticas. Transformar as cores primárias em ideias didáticas significa destruir a possibilidade 

de mistura das cores e assim impedir a proliferação de matizes na pintura. Esse é o preço pago 

pela possibilidade de reconhecimento rápido e pela fundação da tradição neoplástica. 

E se eu voltasse à crítica de Newman contra o método etnográfico? Assim como o 

purismo neoplástico engendra uma ideia didática que condiciona a possibilidade e forma de se 

usar as cores - engendra uma ideia de harmonia, organização e fixidez estética - o método 

etnográfico impõe uma estética rígida, que guia a forma como as experiências da vida vivida 

são transformadas em dados e expressas dentro de um modelo rígido de apresentação textual, 

modelo este que precisa equilibrar tais experiências com discussões teóricas em nome de um 

reconhecimento disciplinar. O corte entre o material pessoal do diário íntimo, que pode 

alimentar os agradecimentos, e o material de campo do caderno de campo, que alimenta 

capítulos etnográficos repletos de comparações e de tentativas de explanação, é o melhor 

exemplo dessa estética rígida. 

 A partir dessa crítica, Newman produz a série “Who's Afraid of Red, Yellow and Blue I-IV.39
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 Os cortes exigidos pelo modelo etnográfico incomodavam-me desde o início. O 

problema do que cabe e do que não cabe, associado à necessidade de coerência do produto 

final, pareciam  conduzir-me a escolhas infernais. Como expor algo tão complexo dentro de 

um modelo explicativo tão rígido? Seria possível não excluir os itálicos? Qual é a diferença, 

em termos, entre um diário pessoal e um caderno de campo? Começo a pensar que a ideia 

didática do texto etnográfico estava conduzindo-me a uma estética opressiva porque me 

impedia de colocar determinadas relações que eu sentia que tinha um dever ético de não 

deixar para fora. Essas questões são as relativas às minhas próprias condições de produção do 

conhecimento. Eu sentia que não podia entregar um texto sobre políticas de cooperação 

internacional que apagasse ou minimizasse as trajetórias tanto da pesquisa quanto do 

pesquisador em suas relações com as especificidades dos interlocutores. Tornava-se cada vez 

mais evidente, portanto, que não podia escrever um texto sobre operacionalização de gênero 

dentro de políticas de cooperação internacional norueguesas.  
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Capitulo  III 

Liberação da escrita 

 O que fazer diante da incapacidade de escrever sobre seu próprio problema de 

pesquisa e sobre a impossibilidade de se escrever a etnografia prometida em um projeto de 

pesquisa em antropologia? Quando expus essa angústia pela primeira vez, juntamente ao 

desconforto, de minha parte, em relação ao uso dos materiais relativos a minha pesquisa junto 

a ONGs norueguesas e a um esboço de exercício de corporificação da produção de 

conhecimento, eu fui indagado sobre meu estado de saúde. Aqui o sujeito é intensamente 

indeterminado. Foi-me perguntado se eu estava me sentindo bem e se eu estava fazendo 

terapia. Ocupar muito espaço falando sobre as minhas próprias condições de escrita, bem 

como sobre minhas angústias e limitações, parecia inadequado para um texto acadêmico tão 

relevante quanto uma dissertação de mestrado. Parecia que parte de meus problemas de 

escrita deveriam ser relegados para conversas com um analista; que isso deveria ser resolvido 

na clínica, no privado. Parecia que o que estava em questão era o estabelecimento de uma 

condição mental mais saudável que me possibilitasse separar melhor as coisas - separar 

melhor o que é vida privada e vida enquanto pesquisador de campo; separar o que é 

experiência pessoal de experiência de campo; separar o que é trauma do que é dado; em suma, 

separar as coisas que propositalmente são apresentadas conjuntamente no primeiro capítulo 

desta dissertação - e, assim, poder voltar para o trabalho propriamente acadêmico relativo aos 

meus dados de campo.  

 Se o conjunto de sintomas caracterizado por angústia, insegurança, paralisia, 

desânimo, problemas com sono, náuseas pode ser patologizado, eu estava, então, doente. O 

meu processo de adoecimento pode ser captado no que está descrito nos capítulos 01 e 02 

desta dissertação e refere-se ao esforço de permanência dentro da Academia e de realização 

do que é esperado de um aluno de mestrado em antropologia social (lutar até as últimas forças 
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para conseguir um campo, por exemplo, e depois escrever sobre esse campo). As muitas 

negativas em relação à entrada em campo podem ter contribuído para o que pode ser chamado 

de situação de estresse pós-traumático; a minha insistência em tentar achar uma saída 

semelhante à de Lindsay Seers para resolver problemas éticos pode ser associado a uma 

obsessão compulsiva, assim como todas as inseguranças relacionadas à pós-graduação e 

desmanche da educação pública no Brasil podem ser vistas como disparadoras de um quadro 

de depressão. Se os capítulos I e II falam do adoecimento, nada mais justo de que o capítulo 

III fale do meu tratamento.  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AUTOANTROPOANÁLISE 

  

Não é tanto que o pessoal seja político, é a 
psicanálise que é política […] a ideia inteira a 
respeito de quem nós somos em relação ao 
trauma e às experiencias [é política]. E, em 
certo sentido, dizer que o pessoal é político é 
um atalho para dizer isso sem ir a fundo 
suficientemente. (bell hooks, 2016, destaque 
meu)  40

 “It is not so much that the personal is political, but that Psychoanalysis is political. Or the whole, you know, 40

the whole idea of who we are in relation to trauma and to experiences [is political]. And, in a way, personal is 
political is a short cut way of saying that but not really going deep enough.” bell hooks + Jill Soloway - Ending 
Domination: The Personal is Political, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fw6Fd87PhjU 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw6Fd87PhjU
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Sessão 01  

Silêncio.  

Paralisia.  

Posição fetal.  

Dias que passam, texto que não aumenta.  
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Sessão 02 

 

Lindsay Seers. self,  Human Camera (On becoming a camera), 1996. Disponível no site da 
artista: https://www.lindsayseers.info/ 

https://www.lindsayseers.info/
https://www.lindsayseers.info/
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Sessão 03 

Eu não vou produzir os dados sobre o meu campo. Eu não posso selecionar e organizar as 

falas de meus interlocutores. Eu não posso escrever sobre políticas de cooperação 

internacional. Eu sinto que isso não é nem correto nem suficiente. Eu sinto que não devo 

expor nada. Eu sinto que não sou capaz de expor nada. Será que eu fiz trabalho de campo 

mesmo? Por um lado são 8 entrevistas. Mas todo o processo para se chegar a essas 

entrevistas,  não seria ele um campo? As recusas? Os emails enviados? As 5 negativas de 

entrada em campo? O material das entrevistas precisa ser passado pelo crivo dos 

interlocutores. Há um termo de anonimato e de autorização de censura assinado por mim. Mas 

o material anterior às entrevistas não precisa. Certo? 
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Sessão 04 

Tudo o que eu queria era não ter começado o mestrado. Tudo o que eu queria era desistir e ir 

fazer outras coisas. Quero ser artista. 
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Sessão 05 

“Em caso de abandono da Bolsa, os OUTORGADOS se comprometem a restituir à 

OUTORGANTE, imediatamente, todos os recursos concedidos para a execução do projeto, 

sob pena de serem acionados administrativa e/ou judicialmente pela OUTORGANTE para a 

devolução dos recursos recebidos, devidamente corrigidos pelos índices legais em vigor e 

com incidência das demais sanções legais (juros, honorários advocatícios e custas 

judiciais)” (Cláusula 15.3 do contrato de aceitação de bolsa de mestrado assinado em julho de 

2017). 

Alguns números e matemáticas:  

     R$ 56.713,17 - bolsa no país  

  + R$ 55.436,61 - bolsa de estágio de pesquisa no exterior  

     R$ 112.149,78 - minha dívida  

Minha dívida = Mais de 112 salários mínimos = Mais de quatro anos e meio dos salários de 

meus pais somados = nove anos em um subemprego. 

Ainda haveria a incidência de juros, honorários advocatícios e custas judiciais. 

Minha dívida = Fracasso profissional = Problemas para meu orientador = Problemas para meu 

departamento = Problemas para meus colegas. 
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Sessão 06 

Angústia.  

Desespero.  

Vontade de não existir ou de sumir. 

Cursor piscando na tela do computador, computador que havia sido comprado com o dinheiro 

das bolsas da Fapesp. Posso vender o computador para ajudar a pagar a dívida. Do que 

adiantaria? Não seria nem perto do dinheiro necessário… mas o dinheiro da venda do 

computador ajudaria a comprar uma passagem só de ida para Cuba. As protagonistas de Las 

Insoladas  fizeram isso. O cursor pisca. O texto não avança. A cooperação internacional 41

norueguesa e as políticas de gênero são… queria era viver em um filme. Se meus pais fossem 

os pais do Elio de Call me by your name , tudo ficaria tão mais fácil. Eles pagariam a minha 42

dívida. Ahh. Eu nem teria dívida. Eu estaria agora transcrevendo musicas do Bach na piscina 

e logo mais eu pararia para escrever um pouco da minha dissertação. Eu iria entregar uma 

bela dissertação. E, se eu estivesse com problemas com a universidade e com a escrita, eu 

falaria com meus pais, meu pai seria professor universitário e minha mãe teria feito anos e 

mais anos de psicanálise. Eles entenderiam o que eu estava passando, entenderiam a minha 

angústia. Eles poderiam me ajudar com certeza. Minha mãe leria um romance em alemão, 

fazendo tradução simultânea, e me ajudaria, de forma indireta, a destravar a escrita.  

 Filme de Gustavo Taretto, lançado em 2015.41

 Filme de Luca Guadagnino, lançado em 2017.42



	 76

Sessão 07 

O tema clássico: a mãe  

Minha mãe por telefone: “meu filho, não desiste. Estou rezando por você. Nossa Senhora 

Aparecida vai te ajudar, não se esquece disso. Sai, descansa um pouco. Depois você volta a 

trabalhar. (…)  e nunca se esqueça: seja feliz! A vida só faz sentido quando a gente está feliz.” 

As falas de minha mãe começaram a me colocar problemas logo depois do fim da primeira 

infância. Parecia que vivíamos em dois mundos distintos. Essa sensação de distância só 

aumentou após minha entrada na universidade. Havia o mundo de Cruzeiro da Fortaleza, 

cidade do interior de Minas Gerais onde nasci e cresci, e o mundo da universidade. Quanta 

diferença. Nem minha mãe nem a Nossa Senhora Aparecida eram capazes de me dar conforto, 

tranquilidade ou segurança já há muito tempo. Todavia, essa conversa por telefone com ela foi 

capaz de me tirar da cama e de me pôr a trabalhar em minha dissertação. As palavras da 

minha mãe foram tão fortes porque elas estavam amarradas na vida que ela viveu, e vive, e na 

forma como ela sempre encarou o trabalho. Misto entre obrigação cansativa e prazer 

reportado com empolgação, o trabalho nunca foi uma opção para ela. Vi minha mãe 

acordando cedo para trabalhar na roça - tirando leite, cuidando dos animais, cortando cana 

para alimentar as vacas, fazendo as tarefas domésticas, cuidando dos filhos e do marido - 

praticamente todos os dias de minha vida. As exceções eram em caso de doença ou de morte. 

Foi com o “fruto desse trabalho”, expressão sempre usada por ela, que eu cheguei até a 

Universidade Pública. Ficar na cama paralisado diante do trabalho que a universidade me 

exigia não era, então, uma opção. Foi isso que minha mãe, junto com a Nossa Senhora 

Aparecida,  ajudou-me a ver naquele dia. 
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Sessão 08 

Encarar a realidade comigo mesmo  

Eu: Você é pobre, Joaquim, não tem pais analisados e não pode se dar ao luxo de desistir. Tem 

que fazer a dissertação para poder terminar o mestrado e para depois fazer doutorado, passar 

no concurso e ter um emprego. A dissertação de mestrado é o passo difícil e necessário 

exigido agora e falhar não é uma opção. 

Eu mesmo antropológico: Eu sei. Mas como fazer?  

Eu: Faça a etnografia! Abra a caixa de pandora trazida de Oslo e analisa as X entrevistas e os 

Y documentos.  

Eu mesmo antropológico: Essa não é uma opção para mim. Tem que haver outra saída.  

Eu: Então o seu problema não está na escrita em si, mais sim em um tipo de escrita que você 

sabe que precisa fazer, mas que não se sente confortável para fazer? 

Eu mesmo antropológico: Acho que sim. Eu não me sinto confortável para fazer frases sobre 

meu campo.  
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Sessão 09 

Lindsay Seers e a human camera não saem da minha cabeça. A saída da paralisia da escrita 

que preciso está, de alguma forma, nessa artista. Eu olho para as imagens da série human 

camera e sou atraído. A artista havia resolvido um problema tão grave com uma saída tão 

criativa. Será que há liberdade e potência apenas na arte? Lindsay Seers não aceitou de 

antemão os pressupostos disciplinares nem as barreiras que uma técnica já estabelecida 

impõem. Para Seers, não era possível fazer imagens usando técnicas fotográficas tradicionais 

porque havia um problema insolúvel em tais técnicas que dizia respeito à objetificação 

imbuída na relação sujeito-câmera-objeto (SEERS, 2007). A artista conta que seu ponto de 

partida foram reflexões relacionadas tanto ao que a fotografia faz com o corpo feminino 

quanto ao que as próprias mulheres fazem com seus corpos. Disso saiu uma poderosa série de 

tornar-se outras coisas, de transformar-se em outras coisas. Fazendo uma paródia da 

objetificação de corpos de mulheres, um dos primeiros projetos da artista foi transformar a si 

mesma em um vaso, com flores saindo de sua vagina. A ideia era chocar o expectador e 

disparar uma crítica reflexiva. Todavia, as fotos chamaram a atenção mais por sua beleza que 

por seu potencial crítico.  

 O fracasso nesse empreendimento, que tem a ver com um descompasso entre intenção 

pretendida e efeito alcançado, levou Lindsay Seers  a perceber que “você não pode realmente 

criticar algo a partir de dentro, no sentido de que se cair nas mesmas armadilhas” . A 43

percepção sagaz de Seers é que, por mais que o fotógrafo ou a fotógrafa tentem escapar, eles 

sempre cairiam na armadilha da intencionalidade e do objetivo imbuídos na ação de 

fotografar (SEERS, 2007). O problema é intrínseco ao método fotográfico e reside na relação 

entre fotógrafo, câmera e objeto fotografado; uma relação em que a câmera intermedia ou 

propicia uma interação entre sujeito e objeto que é caracterizada por um deslocamento 

hierárquico e pela intencionalidade do sujeito. O problema parecia insolúvel… Mas… se ela 

fosse a câmera, não haveria intermediação e, portanto, nenhum deslocamento intencional 

entre sujeito e objeto. Assim, a artista adaptou a ideia da câmera de pinhole a seu próprio 

Lindsay Seers – 'I Turned Myself Into a Camera' | TateShots, disponível em: https://www.youtube.com/watch?43

v=B0XqeAFS4Qk. Frase no original: “You can’t really critique something from within it in a sense that you fall 
into the same traps”

https://www.youtube.com/watch?v=B0XqeAFS4Qk
https://www.youtube.com/watch?v=B0XqeAFS4Qk
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corpo: tornou-se uma câmera humana. Sua cavidade bucal funcionava como uma câmara 

escura e sua garganta como suporte para papel fotográfico. Seus lábios eram o obturador. 

Vestindo uma capa preta sobre sua cabeça, Seers simplesmente tirava a capa e abria a boca 

rapidamente. A imagem, em escala reduzida e de cabeça pra baixo, estava formada na entrada 

de sua garganta. 
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Sessão 10  

Não cair nas mesmas armadilhas. A antropologia parece um terreno cheio de 

armadilhas.Tenho que escrever. Mas como escrever? E o que escrever? A pretendida e tão 

sonhada etnografia sobre os aparatos noruegueses de cooperação internacional não parece 

possível. Tudo me parecia manqué e, ao mesmo tempo, demasiado complexo. O campo foi 

cheio de recusas e de limitações. Eu não consiguia escrever sobre as instituições que tomei 

como objeto de estudo porque eu estava paralisado com as questões que as pessoas vinculadas 

profissionalmente a essas instituições me colocaram. Meus interlocutores apontaram questões 

sérias no trabalho feito por antropólogos e me disseram que minha pesquisa poderia colocar o 

trabalho deles em risco. O interlocutor precisa ser levado a sério. Mas como? Para dificultar 

ainda mais, as críticas levantadas por eles eram muito próximas aos meus incômodos com a 

antropologia. O campo foi cheio de problemas. Sinto que meu material é insuficiente. Que 

tipo de texto fazer então?  
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Sessão  11 

Até você conseguir tornar-se uma câmera, você precisa fazer alguma coisa com sua 

dissertação! Escreve! 

 Quando penso em uma dissertação de mestrado em antropologia, me vêm à cabeça os 

grandes textos etnográficos da disciplina.Vêm também as etnografias que me foram 

marcantes. Penso em textos finalizados, criativos, impactantes. Será que essa é minha meta de 

produção? Mas não me sinto preparado nem capaz. Ao mesmo tempo, a opção não escrever 

não existe.  

 Fazer uma etnografia deve ser igual a construir uma casa. Então… Definitivamente 

não vai ser possível escrever a etnografia pretendida no projeto de pesquisa. Embarcar na 

escrita de uma etnografia sobre a cooperação internacional norueguesa é como querer 

construir uma grande edificação ao mesmo tempo desconfiando das técnicas de construção 

empregadas e não dispondo dos materiais necessários. 

 Como morar tem sido uma questão central nesses três anos de pesquisa que culminam 

nesta dissertação de mestrado - morei em 9 casas distintas, nas mais diversas circunstâncias - 

eu aprendi que é muito difícil conseguir uma casa ideal para se morar, que o conforto 

almejado quase nunca é possível e que o campo de possibilidades de escolha é bem limitado. 

Se tudo é tão difícil quando o assunto é ter uma casa, por que seria diferente quando se trata 

de ter uma dissertação de mestrado? Só me dei conta que tinha um lar confortável e feliz 

quando relativizei minhas expectativas sobre o que eu considerava uma boa moradia. Por que 

não fazer o mesmo com a dissertação de mestrado? Esse raciocínio me faz, necessariamente, 

repensar a ideia que tenho sobre o que é um bom texto em antropologia.  

 Fazer esta dissertação é, portanto, equivalente a um processo de abrir mão da ideia de 

edificar uma etnografia, com todo o peso que essa modalidade de escrita acadêmica carrega, e  

enveredar-me por outro tipo de projeto de escrita. Abaixadas as pretensões, pensei que meu 

texto podia ser semelhante a uma meia-água. Meia-água é um tipo de construção simples 

bastante comum que conta apenas com um plano de telhado e é composta por quarto, cozinha 

e banheiro. Sendo a metade de uma construção básica comum, a meia-água tem apenas o 
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essencial para a habitação de famílias pobres, mas costuma ser pensada como o conforto e 

segurança de um teto. Dizer que o meu texto antropológico assemelha-se a uma meia-água 

fala tanto da disposição de recursos materiais quanto dos prazeres e potências que podem 

surgir da simplicidade. Fala também das possibilidades de acesso tanto aos meios de 

subsistência quanto à universidade.  

 Se enveredar na construção de uma meia-água, ao invés de uma grande mansão (ou de 

uma torre de marfim…), fala sobre escassez, aqui usada nos mais variados sentidos possíveis, 

fazer esta dissertação é também sobre não sentir vergonha diante das precariedades. Não é que 

quem começa a fazer uma meia-água para si próprio não saiba necessariamente fazer uma 

grande edificação, afinal as técnicas de construção são praticamente as mesmas. A questão é 

que ninguém tem como erigir nada além de uma meia-água quando o seu material não é 

suficientemente abundante. Começar a escrever uma dissertação também implica em mesurar 

a quantidade de material que se tem à disposição. Quando não se tem tanto material assim, e, 

para completar a situação, quando o pouco disponível encontra-se cercado com o arame 

farpado de uma tal permissão de censura prévia assinada, vigiado por interlocutores de 

pesquisa, a única opção parece mesmo se contentar em erigir uma meia-água. Dizer que a 

pessoa que está construindo uma meia-água diante das condições materiais que dispõe faz 

isso justamente por não ter se esforçado suficientemente para conseguir mais material é 

classismo. Dizer que a limitação de meus materiais de pesquisa é culpa minha também o 

seria.  

 Construir uma meia-água, no meu caso, não pode dizer respeito apenas a limitações 

materiais. Fala igualmente sobre aprender a ver os prazeres da simplicidade e sobre a recusa 

diante da grandiosidade. A grandiosidade que se vê em grandes obras de construção civil 

engendra extração de recursos minerais e naturais da terra. Grandiosidade, não se pode 

esquecer, movimenta guerras, mineração em grande escala, degradação ambiental, poluição. 

Na ordem do dia, construir uma grande edificação gasta mais metal, mais terra, mais cimento 

do que uma meia-água. De uma forma bastante visual e didática, Fernando Lara e alguns de 

seus alunos da Universidade do Texas em Austin  mostraram-me um lado incômodo da 

construção civil. O trabalho que apresentaram na 12° Bienal Internacional de Arquitetura de 

São Paulo, em 2019, compara o volume do conteúdo mineral utilizado em construções 
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icônicas do século XX, como o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU - USP) e a sede do Museu de Arte de São Paulo (MASP), 

com a dimensão de crateras de extração de minérios espalhados pelo território brasileiro. A 

exposição do projeto é acompanhada por maquetes de tais edifícios preenchidos com lama 

proveniente dos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho e por um painel com uma 

foto de satélite do acidente de Mariana em que se pode comparar, por meio de recursos 

gráficos, qual volume de lama do acidente seria correspondente à exploração mineral 

necessária para cada uma das construções emblemáticas. Um quadrado no canto da fotografia 

do desastre de Mariana mostra como a construção da FAU-USP, que exigiu 50.502 metros 

cúbicos de escavação em minas de calcário, minério, areia e xisto, equivaleria a uma parte 

significativa do volume de lama espalhada na tragédia de 2015.   

 A frase “capitais impacientes gerando riqueza para poucos e dor para muitos”, que 

pode ser vista em destaque no trabalho de Fernando Lara e de seus alunos, pode ser estendida 

para “projetos grandiosos gerando conforto e possibilidades de acesso à educação e cultura 

para poucos e exclusão para muitos”. Isso é desconfortável, mas deveria fazer parte da agenda 

de pensamento de qualquer pessoa que frequente o Masp ou qualquer outra edificação da 

Universidade de São Paulo. Não é possível ser inocente e pensar que o preço pago em termos 

individuais para termos chegado a tais instituições cancela as contradições em que foram 

criadas e sobre as quais estão edificadas.  

 Falar da criação e edificação de instituições não fala apenas de prédios. Enquanto os 

prédios físicos da Universidade de São Paulo relembram-me dos recursos minerais que foram 

expropriados da Terra, as faculdades, institutos e departamentos da Universidade de São 

Paulo me lembram, e me contam, sobre um projeto de educação baseado na exclusão e no 

acesso apenas para elites e, no presente, me contam sobre competências linguísticas exigidas, 

sobre a dificuldade para a aceitação de um programa de cotas. Nesse ponto, a comparação 

precisa ser mais cautelosa, afinal, preciso acreditar, para manter minha saúde mental, que há 

diferença entre a USP, num primeiro sentido, enquanto conjunto de prédios localizados numa 

determinada localidade e a USP, num segundo sentido, enquanto conjunto de pessoas, funções 

e serviços que sofre alterações ao longo dos anos. É essa distinção que faz com que a 

instituição, no segundo sentido,  possa trair suas origens vergonhosas, deixar de ser um 
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conjunto de prédios voltados apenas para poucos e se colocar a serviço do que a ideia de 

educação pública realmente sugere. Infelizmente, a instituição, no segundo sentido do termo, 

parece ter algumas dificuldades de cometer o esperado parricídio. Talvez a USP precise de 

terapia também… um pouco de psicanálise vai ajudar. Grada Kilomba, em sua exposição na 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, utiliza a corrente de mecanismos de defesa do ego 

sugerida por Paul Gilroy para trazer uma versão inédita da obra The Dictionary. Na 

instalação, as palavras negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação são projetadas 

e descritas, junto a seus sinônimos e antônimos, em um espaço de imersão concebido 

enquanto cronologia da consciencialização sobre a perpetuação do racismo. Grada Kilomba  

ensina a nós uma poderosa estratégia para lidar com o racismo e que pode ser utilizada para 

pensar também o elitismo na Universidade de São Paulo.  Quem lemos? Quem citamos? O 44

que se espera dos alunos e alunas? Que tipo de aptidão é desejada? Como lidamos com quem 

não sabe ler em língua estrangeira, com quem não sabe usar crase? Como lidamos com quem 

pode estar com fome ou sem uma casa para morar? Será que nos preocupamos com essas 

questões? Minha experiência na USP faz-me pensar que poucas pessoas estão fazendo essas 

perguntas. Todavia, acredito que qualquer pessoa que ocupa posições privilegiadas dentro da 

universidade de São Paulo deveria fazer o caminho de conscientização e investigar para ver 

como cada uma de suas práticas, incluindo as mais corriqueiras, desde o cafezinho que se 

bebe até o banheiro que se usa, passam por situações de classismo. Aqui estou pegando 

emprestado, da forma como a Academia faz, ou seja, de uma forma não consentida, uma 

estratégia que foi criada por uma artista negra para ajudar a perceber as práticas de racismo 

cotidiano. Fazendo jus ao trabalho da artista e, ao mesmo tempo, agradecendo pela inspiração 

que vem de seu trabalho, o exercício feito com o classismo deve também ser feito em relação 

ao racismo e à misoginia presente dentro da Universidade de São Paulo. Isso me faz pensar 

que a psicanálise da USP gastará muitas sessões e deverá ser feita de forma interseccional.  

 Mas o que tudo isso tem a ver com o texto final apresentado em um mestrado em 

Antropologia Social? Tem a ver que o texto esperado muitas vezes não pode ser feito. E que 

precisamos saber lidar com isso. Tem a ver com a percepção de que querer fazer uma 

 “Só quando transformamos as reconfigurações de poder – que significa quem pode falar e quem pode fazer 44

perguntas e quais perguntas – então reconfiguramos o conhecimento. Na arte também produzimos conhecimento, 
ao criar trabalhos que gerem perguntas que não estavam lá antes”, afirma Grada Kilomba no texto de 
apresentação de sua exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Disponível em: https://pinacoteca.org.br/
programacao/grada-kilomba-desobediencias-poeticas/.

https://pinacoteca.org.br/programacao/grada-kilomba-desobediencias-poeticas/
https://pinacoteca.org.br/programacao/grada-kilomba-desobediencias-poeticas/


	 85

etnografia muito boa diz muito sobre meus desejos de ascensão social e de minha vontade de 

continuar dentro da Universidade de São Paulo trabalhando com antropologia, e não em outra 

instituição ou profissão. Percebo que há infinitos riscos nesse tipo de desejo e que, se forem 

desconectadas as implicações que dispara e o preço que se exige, ele se torna um desejo 

elitista. Assim, lidar bem com a construção de um texto meia-água fala sobre uma mudança 

de postura que me conduz a um pensamento menos elitista, menos atrelado às ideia de 

progresso e de sucesso profissional na academia por meio da aceitação de tudo que ela parece 

me exigir. Uma diferença como essa pode ser vista na separação entre entrar na universidade, 

de um lado, e se juntar à procissão dos que já estavam lá dentro, de outro, conforme descrita 

por Isabelle Stengers, Vinciane Despret, Françoise  Balibar,  Bernadette  Bensaude-Vincent, 

Laurence  Bouquiaux,  Barbara  Cassin Mona  Chollet,  Emilie  Hache,  Françoise  Sironi, 

Marcelle  Stroobants,  Benedikte  Zitouni  no livro Women who make a fuss: The unfaithful 

daughters of Virginia Woolf (2014). 

 Aqui estou no campo do reconhecimento e da reparação. Não perpetuar desejos 

elitistas dentro de mim é saber lidar com outros tipos de reflexão e de materialização da 

reflexão na forma escrita. É sobre não ter medo de fracassar por não poder fazer o que se 

espera de nós e sobre não se culpar por querer experimentar novas possibilidades que 

permitam escapar do que nos aflige. Lidar bem com fazer um texto meia-água é, por fim, não 

negar que eu cresci em uma meia-água. Fazer um texto meia-água é não ter vergonha nem 

culpa por ter crescido numa meia-água. 
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Sessão 12 

Era janeiro de 2019. Cheguei à sede da ONG para fazer minha primeira entrevista 

semiestruturada. O contato da pessoa que seria entrevistada me havia sido passado alguns dias 

antes e eu já havia enviado o conjunto de questões que pretendia fazer. Isso era o que havia 

sido estabelecido durante a negociação para a realização da pesquisa. Bastante intimidado, 

toquei o interfone, anunciei o meu horário marcado e o nome de quem estava me esperando. 

Entrei, a recepcionista me ofereceu café, chá, água. Recusei. Sentei-me na ante sala e esperei 

ser anunciado. Esperei três minutos e meu interlocutor apareceu, dirigiu-se a mim e me 

convidou para ir para sua sala.  Sentamo-nos, ele abriu o email que eu havia enviado 

previamente com as nove perguntas que eu havia preparado e começou a ler em tom de 

murmúrio. Enquanto isso, eu abria meu tablet para acessar as perguntas, agradecia pela 

disponibilidade e perguntava se poderia ligar o gravador. Com tudo arrumado, olhei para meu 

interlocutor, que ainda continuava lendo as minhas questões. Quando nossos olhares se 

cruzam, ela fala algo como “muito interessante suas questões… mas vamos começar com 

você”. Ele abre um caderno, pega uma caneta e me faz a seguinte pergunta: “Me fala um 

pouco sobre você e me conta o que você esta fazendo aqui”. Eu respondo falando de meu 

mestrado, de meus interesses de pesquisa, do meu estágio de pesquisa na Universidade de 

Oslo. Falo também da ONG em questão e como a política de gênero que eles estavam 

implementando era interessante para mim. Meu entrevistado, ou devo dizer entrevistador, 

anota frases em seu caderno e me lança mais uma questão: “qual é seu interesse especifico 

com a nossa ONG”. Eu respondo. Ele continua: “por que você não fez a pesquisa com um de 

nossos parceiros no Brasil? Por que você escolheu Oslo, ainda mais no inverno?  

Seria isso trabalho de campo reverso? 
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Sessão 13 

Liguei para minha mãe e contei que estava falando sobre ela na minha dissertação. Ela ficou 

feliz e assustada: “mas pode isso mesmo, meu filho?”  Ela também perguntou se meus colegas 

também tinham escrito sobre as mães deles. Eu disse que meus colegas e minhas colegas 

costumavam falar sim sobre as mães, principalmente agradecendo pelo apoio e pela ajuda, 

mas que eu estava querendo falar de uma forma diferente. Eu expliquei mais ou menos o que 

estava escrevendo sobre ela e ela me interpelou: “oh! Então você vai ter que colocar uma foto 

minha também para que seus professores me vejam”. Dessa vez fui eu quem me assustei: 

minha mãe, como boa sagitariana que é, sabe mesmo dobrar uma meta. 
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Sessão 14 

Catarina Morawska, uma das professoras que mais marcaram minha formação em ciências  

sociais na UFSCar e também minha orientadora de pesquisa de iniciação científica por muitos 

anos, três e meio, para ser mais especifico, certa vez me disse que a obra de Michael Foucault 

tinha mais potência quando nos ajudava a pensar do que quando nos fornecia chaves 

analíticas ou conceituais para nossos textos. Esse foi um conselho muito importante para me 

ajudar a entender como usar conceitos ou ideias de Michael Foucault para resolver, ou 

estabilizar, os termos de um debate dentro de um texto era, no mínimo, contraditório.  

 Foucault, ajudando-me a pensar, contribuiu com o destravamento da minha escrita. 

Escrever esta dissertação só foi possível porque entendi que não era útil insistir em tentar 

separar o público do privado e que, portanto, não fazia o menor sentido, separar o texto da 

vida. Foucault ajudou-me a ver que insistir nessas separações, no meu caso, estaria me 

aproximando, de uma forma ou de outra,  aos  “terroristas da teoria, aqueles que gostariam de 

preservar a ordem pura da política e do discurso político”, aos “burocratas da revolução" aos 

“funcionários da Verdade”, aos “deploráveis técnicos do desejo” e por fim, ao fascismo. As 

expressões entre aspas acima foram retiradas do prefácio, escrito por Michael Foucault, para a 

edição americana de O anti-Édipo. Capitalismo e esquizofrenia, de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (FOUCAULT, 1983).   45

 Para evitar correr o risco de concretizar essas aproximações no texto, e também na 

vida, contei com o auxilio do manual ou guia da vida cotidiana que Foucault oferece também 

no referido prefácio. Esse guia, que é uma introdução à vida não fascista e que fala, nas 

palavras do próprio Foucault, de uma “arte de viver contrária a todas as formas de fascismo, 

estejam elas já instaladas ou próximas de sê-lo”, está exposto logo abaixo.  

• Liberem a ação política de toda forma de paranóia unitária e totalizante. 

• Façam crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e 
disjunção, e não por subdivisão e hierarquização piramidal. 

• Livrem-se das velhas categorias do Negativo (a lei, o limite, as castrações, a falta, 
a lacuna) que por tanto tempo o pensamento ocidental considerou sagradas, 

 O prefacio foi retomado em Dits et êcrits, de Foucault (Gallimard). Utilizo a tradução feita por Fernando José 45

Fagundes Ribeiro. 
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enquanto forma de poder e modo de acesso à realidade. Prefiram o que é positivo e 
múltiplo, a diferença à uniformidade, os fluxos às unidades, os agenciamentos 
móveis aos sistemas. Considerem que o que é produtivo não é sedentário, mas 
nômade. 

• Não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que se 
combate é abominável. É a ligação do desejo com a realidade (e não sua fuga nas 
formas da representação) que possui uma força revolucionária. 

• Não utilizem o pensamento para dar a uma prática política um valor de Verdade; 
nem a ação política para desacreditar um pensamento, como se ele não passasse de 
pura especulação. Utilizem a prática política como um intensificador do 
pensamento, e a análise como multiplicador das formas e dos domínios de 
intervenção da ação política. 

• Não exijam da política que ela restabeleça os “direitos” do indivíduo tal como a 
filosofia os definiu. O indivíduo é produto do poder. O que é preciso é 
“desindividualizar” pela multiplicação e o deslocamento, o agenciamento de 
combinações diferentes. O grupo não deve ser o liame orgânico que une indivíduos 
hierarquizados, mas um constante gerador de “desindividualização”. 

• Não se apaixonem pelo poder. (FOUCAULT, 1983)  46

O Michael Foucault, leitor e prefaciador de Gilles Deleuze e de Felix Guattari,  foi-me 

apresentado por Juliana Boldrin. Depois de muitas conversas e pensamentos compartilhados, 

Juliana Boldrin, Michael Foucault, Felix Guattari e Gilles Deleuze  ajudaram-me a investigar 

meus atos, meus desejos, meus medos, minha vergonhas e, assim, a tentar me livrar dos 

facismos incrustados em meu comportamento. O desejo de embarcar em um novo modelo de 

escrita vem da leitura desses sete princípios resumidos por Foucault a partir dos escritos de 

Felix Guattari e Gilles Deleuze. A coragem para escrever vem do exemplo de arte de vida tão 

pouco fascista que Juliana Boldrin vem me mostrando já há alguns anos, cinco, para ser mais 

específico. 

 ibid 46
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Sessão 15 

Música clássica (sobretudo Mozart) combina com trabalho acadêmico. Ao som dos concertos 

para piano de Wolfgang Amadeus Mozart eu havia escrito grande parte de meus trabalhos 

acadêmicos. As primeiras tentativas de escrita desta dissertação foram com Mozart ao fundo 

também. Fracasso total, não avançava mais que duas linhas, semanas de fracasso. Num dia de 

tristeza e desespero com a escrita, com muita angústia em relação ao prazo apertando, decidi 

que precisava mudar a playlist e ouvir uma música alegre e potente para me inspirar. Lembrei 

que, poucos dias atrás, havia ouvido uma música muito boa na Rádio Fip - uma rádio 

parisiense que ouço há anos, que sempre contei com orgulho ser o local onde fazia minhas 

descobertas musicais mais impressionantes - e que havia salvado o nome fazendo um print 

screen em meu computador. Voltei a imagem salva e vi que a música que estava tentando 

lembrar era de Madonna. Achando muito estranho e pensando como uma música da Madonna 

podia ter chamado minha atenção, coloquei a música para tocar.  

 Era Justify my love. Que música! pensei. Ouvi a música umas duas vezes e na terceira 

comecei a trabalhar. A minha escrita começou a render. O spotity começou a tocar outras 

musicas da Madonna aleatoriamente e eu continuei a escrever. Saíram muitas paginas. A partir 

desse dia, eu só começava a escrever depois de colocar uma compilação de músicas da 

Madonna para tocar. Escrevia, fazia pausas para rápidas dancinhas com a cabeça e para ver as 

letras de outras musicas tão bonitas e tão potentes feitas por ela. Às vezes não resistia e ia 

assistir a clipes no Youtube. Fiquei impressionado muitas vezes. O clipe de Justify my love é 

uma obra de arte. Fiz, então, a frase: “finalmente comecei a achar a Madonna incrivel”. Isso 

aos 26 anos! Onde será que eu estava para ter demorado tanto para perceber isso? 

 Demorei tanto porque sempre virei o nariz para a música pop. Achava que era o que 

todo mundo ouvia. Que era sempre mais do mesmo. Achava que não era um estilo de música 

que pudesse me interessar esteticamente. Costumava pensar que essa postura tinha a ver com 

os traumas das festas de adolescência, mas, com a escrita desta dissertação, eu percebi como a 

minha recusa à musica pop era baseada numa postura elitista em relação à musica, uma 

postura que também se refletia em muitas das formas como eu encarava a antropologia.  
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 A partir da Madonna, comecei a ouvir Beyonce, Tina Turner, Diana Ross…Encontrei 

músicas maravilhosas, pesquisei sobre as artistas e hoje eu tenho outro gosto musical, no 

mínimo mais expandido. Lembrei-me como Jesser Ramos, de formas muito sutis ou nem 

tanto sutis, já havia apontado essa ponta academicista e conservadora em meu gosto musical. 

Eu nunca concordava com ele. Agora concordo e fico feliz por Jesser ter me ensinado que o 

gosto musical não é separado de nossos desejos, anseios e posturas diante do mundo. 
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Sessão 16 

A primeira conversa presencial, depois de semanas trocando e-mails, foi marcada por minha 

interlocutora em um café na Youngs Gate, rua da região central de Oslo. Essa seria a conversa 

para a negociação de minha entrada em campo. Eu estava apreensivo e com medo, havia 

dormido mal na noite anterior. Essa seria a minha última chance de conseguir um local para 

realizar meu trabalho de campo. Pelo menos ela falava português, uma vez que  havia feito o 

trabalho de campo de seu doutorado em antropologia aqui no Brasil. Ela também era 

antropóloga. As circunstâncias pareciam estar ao meu favor. Mesmo assim, meu coração 

estava apertado e ele assim ficou desde quando saí de minha casa, peguei o transporte publico 

e fui até o café. Estava com medo de falar do campo e estava com medo de ir ao café.  

 Eu estava em Oslo já há mais de três meses e ainda não tinha entrado em nenhum café. 

Eu só comia em casa e quando saía para me divertir era só para andar nas ruas. Eu não ia nem 

no café da universidade. Pagar o equivalente a 25 reais em um copo de chá e 40 reais em um 

pedaço pequeno de bolo e ainda sair com fome? Impossível. Com esse dinheiro era possível 

comprar duas pizzas congeladas e almoçar e jantar por dois dias.  

 Minha interlocutora pediu o cardápio. Escolheu o que queria e olhou pra mim. Eu 

balbuciei que não queria nada. Que já tinha almoçado.  Ela disse: “então coma a sobremesa e 

beba algo quente pra se aquecer. Não se preocupe. É por minha conta. Estou te convidando.” 

Sem graça, aceitei e disse que podia ser igual ao que ela estava pedindo para si mesma. Ela 

completou “sei como a vida de estudante em Oslo não é fácil”.  

 A conversa sobre o campo não foi muito amistosa. Porém, fui embora feliz. Já tinha 

passado, eu tinha conseguido ir e eu havia comido uma torta de maçã bem gostosa.  

Fatal: foi gentil comigo e me deu comida, eu já começo a gostar da pessoa.  
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Sessão 17 

Se a dissertação será um texto meia-água, eu não preciso focar numa escrita etnográfica. 

Posso fazer storytellings. Mas o que seria um storytelling? Me vem à cabeça algum tipo de 

escrita liberada de pretensões academicistas. Storytelling pode ser feito andando, quando não 

se tem uma mesa de trabalho a disposição. Numa caminhada para espairecer sobre as 

arrumações formais de uma dissertação, o storytelling vem. Formatos outros podem ser feitos 

quando não se tem um computador, quando não se tem um arquivo com todas as suas notas. 

Seria crueldade pedir pra alguém que demorou para ter um computador próprio e que morou 

em 9 modalidades de habitação durante os três anos da pesquisa de mestrado, e que fez todas 

as suas mudanças contando apenas com transporte público, pernas e os próprios braços e os 

braços dos amigos, tivesse um grande e pesado arquivo de fichamentos, livros, coisas de 

leitura. O storytelling não liga. Se a referência exata não vem, outra se ajusta. Alguém que 

conta uma história longa certamente não se sente frustada por ter esquecido, pulado ou 

desencadeado alguns acontecimentos. O efeito é causado. A história anda. O pensamento se 

faz. As coisas são desarranjadas ao mesmo tempo em que estão conectadas de uma forma que 

nenhuma de nossas teorias de explicação da totalidade  darão conta de explicar. Que bom que 

não. Afinal, as origens de nossa disciplina são mais que suficientes pra nos convencer de que 

explicação é um primeiro passo que antecede o controle e a dominação (o nascimento da 

sociologia na França e os vínculos da antropologia britânica com o domínio colonial são 

memórias conturbadas que não podem sair da mente). 

 Quando fazemos antropologia, de uma forma ou de outra, herdamos a disciplina 

inteira. Herdamos uma disciplina masculinista, branca, colonial que nos conta sobre histórias 

de conquista, aniquilação de modos de vida, destruição ambiental, exploração do trabalho. 

Donna Haraway ajuda-me a elucidar esse ponto. No Documentário Story Telling for Earthly 

Survival (2016), ela tece uma interessante reflexão sobre legado e violência histórica. Em uma 

das cenas, segurando uma cesta Navarro, grupo indígena do oeste estadunidense, a autora 

afirma que não é possível segurar o referido objeto sem herdar a história “inteira” (“the whole 

thing”), história na qual ela se encontra inevitavelmente implicada. Fazendo referência ao 

genocídio de povos originários que acompanhou a expansão colonial para o Oeste dos 
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Estados Unidos no século XIX, Haraway se situa em relação à cesta de modo a entender sua 

relação com ela como “branca”, não como cor, mas como um “aparatus”, em suas palavras. 

Seu raciocínio sugere como,  ela mesma, se situa historicamente como produto hereditário do 

“colonizador”, embora ela tenha nascido no século seguinte a esse período histórico. Nesse 

sentido, como parte de uma história de aniquilação e conquista, ela entende que não deve se 

sentir culpada, mas responsável pela história de genocídio que a posse da cesta encarna. 

Assim, não há como possuir a cesta, em sua visão, sem herdar todo o legado colonialista que é 

imanente a essa relação. 

 Sendo o método etnográfico uma herança colonial, o ponto, no meu caso, é questionar 

o meu desejo de erigir um texto que se assemelhe aos cânones da disciplina. Tal desejo não 

pode vir dissociado, seguindo a reflexão de Haraway, do legado que a antropologia  nos deixa. 

Qual o preço desse desejo? Os dois não reconhecem a possibilidade de falha. Os dois são 

produtos da exploração do meu trabalho e das relações que estabeleço. É diante dessa 

constatação que eu decido pela tentativa de ruptura e pela busca de uma forma outra de 

escrita. Eu procuro ser sincero e, em primeiro lugar, não tentar ser um facista comigo mesmo. 

Assim, escrever esse texto é sobre experienciar uma sensação de liberdade que implica em 

aceitar, finalmente, que posso errar, voltar atrás, mudar e que isso não faz de mim um 

irresponsável ou um mal sucedido. 

 Quando um Peter Rodis, na década de 1970, pergunta à Nina Simone o que é 

liberdade, ela rapidamente responde “é o mesmo que é para você, então você me conta o que 

é” e dá uma grande risada. A questão que emerge é que liberdade não é algo que se explica. 

Nina Simone, ainda nessa entrevista, fala que liberdade é apenas um sentimento, que, assim 

como o amor, ninguém consegue definir, mas que assim que se sente, consegue saber o que é. 

Uma das formas de identificar esses sentimentos é quando não sentimos medo: “freedom is no 

fear! No fear!”, afirma enfatiacemtve a artista norteamericana. Nina Simone ainda conta que 

algumas poucas vezes experienciou liberdade e que para ela isso esteve relacionado a 

encontrar uma nova maneira para se cantar alguma coisa.   47

 Nina Simone - An Historical Perspective, documentário produzido por Peter Rodis em 1970. Disponível em  47

https://player.vimeo.com/video/35413162.

https://player.vimeo.com/video/35413162
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 Procurar uma nova maneira de escrever é, então, sobre tentar me sentir livre e sobre 

não ter medo do novo, é também sobre ter ânimo para fazer as coisas para a frente e não ficar 

paralisado. Alguém no meu campo em Oslo me disse que certa ONG nunca tinha feito 

políticas de gênero e nunca tinha dado muita atenção para essas questões porque ela tinha sido 

criada e controlada durante muito tempo apenas por antropólogos e que antropólogo, por não 

gostarem de mudança e quererem manter tudo como está, tinham medo de mexer com gênero.  

 Devo levar esse nativo a sério? 
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Sessão 18 

liberar a escrita: liberar o trabalho 

Minha mãe me ligou. Conversamos um pouco. Ela estava preocupada comigo. Sei que ela 

conseguia perceber que eu não estava bem, mas eu não conseguia verbalizar o que me afligia; 

eu só dizia que estava com muito trabalho acumulado e estava com dificuldades para 

conseguir terminar. Tentando escapulir dos meus problemas e despreocupar minha mãe, eu 

logo disse que iria ficar bem e, virando o assunto, perguntei como ela estava. Ela disse que 

estava muito cansada e com muita dor no corpo. Preocupado, perguntei se tinha acontecido 

algo ou se ela tinha feito muita extravagância. Ela disse que não, que só havia buscado lenha 

no mato, ficado o dia todo em pé e que havia feito muito biscoito no forno à lenha. Eu 

perguntei porque ela não tinha usado o forno a gás, que era muito mais fácil. Falei que não 

valia a pena ficar usando o forno à lenha, que era muito difícil. Minha mãe respondeu: 

“Difícil é doença, tristeza e contrariedade. Fazer biscoito no forno à lenha é a melhor coisa do 

mundo. O tempo voa e o biscoito fica uma delícia”.  

Como fazer da escrita uma atividade de trabalho que, mesmo cansativa e exigente, seja 

prazerosa e possa ser chamada de “a melhor coisa do mundo”? Como fazer uma dissertação 

que seja “uma delícia” e que possa ser motivo de orgulho? 

 A postura da minha mãe fazendo biscoito parecia fornecer boas pistas de como fazer 

isso. O forno à lenha a que ela se refere foi construído em julho de 2019 no sítio onde ela e 

meu pai moram, local onde também morei desde que nasci até meus 14 anos. O forno, que 

tem mais ou menos dois metros de diâmetro, é uma especie de réplica do que existia na casa 

da minha avó materna e é mais ou menos equivalente a um forno usado em pizzarias. Minha 

mãe tinha memórias de infância relacionadas a esse forno e aos biscoitos feitos nele, e a 

construção de um similar era um sonho de longa data. O forno tem um sistema de 

funcionamento bastante complexo. Ele precisa ser aquecido por, pelo menos, quatro horas 

antes de começar a ser usado e seu funcionamento não dura mais que uma hora e meia. Tudo 
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começa com a lenha colocada e incendiada em seu interior. Mais lenha vai sendo colocada até 

que se atinja uma temperatura que pode ser sentida a uma distância de um metro em relação à 

parede do forno. Depois disso, as brasas e cinzas precisam ser varridas com o uso de 

vassouras especificas. Meu pai é o responsável pela confecção de tais vassouras. Enquanto 

minha mãe alimenta o forno com lenha e organiza os ingredientes necessários para fazer pão-

de-queijo, biscoito de polvilho, broa de queijo, broa de fubá e bolo de mandioca, meu pai vai 

para o mato buscar galhos de erva-molar e de alecrim-do-campo, dois arbustos nativos do 

cerrado que fornecem o material apropriado para ser entrelaçado e amarrado em um longo 

cabo de madeira, dando, assim, origem a uma vassoura que só será usada uma única vez. A 

alta temperatura do forno queimará as folhas das duas ervas e é isso que será responsável pelo 

cheiro específico que poderá ser sentido nos biscoitos assim que assados. Com a vassoura 

pronta, meu pai auxilia minha mãe na preparação das massas dos biscoitos, quebrando os 

ovos - cada uma das receitas consome de uma a duas dúzias de ovos -, ralando o queijo, 

buscando a mandioca no quintal. Todos os biscoitos precisam estar prontos e modelados no 

exato momento em que o forno estiver temperado, ou seja, quando, após aquecido, varrido, e 

testado com o uso de uma palha de milho, que não pode mais se incendiar em seu interior, 

estiver com a temperatura ideal para assar os biscoitos mais resistentes, a saber, aqueles que 

aguentam temperaturas maiores. Depois deles, são colocados os biscoitos que exigem 

temperaturas mais baixas. Após uma hora de trabalho sincronizado de meus pais, colocando, 

movendo, retirando assadeiras de dentro do forno, estão prontos os biscoitos que serão 

consumido ao longo da semana no café-da-manha e na merenda da tarde.  

 Minha mãe e meu pai não vêem dificuldade nesse processo todo e, desde que o forno à 

lenha foi construído, nunca mais usaram o forno a gás em casa. A postura de meus pais 

fazendo biscoito  lembra-me como nosso trabalho pode ser usado para produzir tanto o que é 

necessário quanto o que é desejado e que nos faz feliz. Eles me ajudaram a ver como o 

trabalho pode ser livre, criativo e prazeroso e assim me deram uma lição muito poderosa, 

vinda na forma de exemplo prático, a respeito do que Guatarri e Negri em New Lines of 

Alliance, Spaces of Liberty (2010), chamam de “reapropriação do trabalho enquanto atividade 

livre e criadora” (p. 10) e que aparece como uma das agendas mais potentes para se contrapor 

às formas capitalistas de exploração do trabalho.  
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Fazer biscoito hoje em dia é muito diferente da dinâmica de trabalho que meus pais foram 

sujeitados desde a infância, tendo começado a trabalhar na roça aos cinco ou seis anos. 

Nenhum dos dois conheceu férias, descanso de domingo ou plano de saúde. As vacas para 

ordenhar, galinhas para alimentar, plantas para regar não conhecem o regime 40 horas por 

semana e não podem esperar. Tem-se que acordar muito cedo. E quando as contas para pagar 

estão lá, o cuidado com animais e plantas não é só carinho e preocupação, é preciso cuidar 

para que não morra e para que possa virar dinheiro. Galinha tem que ser bem cuidada porque 

dá ovo e porque se come (Deus fez para poder comer, diz minha mãe). As vacas precisam ser 

bem cuidadas para que deem muito leite e  assim se possa fazer muito queijo para vender. 

Esse trabalho é difícil. E meus pais amaram deixá-lo para trás quando finalmente puderam se 

aposentar. Agora são só duas vacas e o objetivo é apenas garantir leite e queijo para consumo 

próprio. Os horários são mais flexíveis. Agora que a fonte de renda não vem mais dos 

animais, ter duas vacas diz respeito apenas ao prazer de se ter um bom leite em casa. E um 

bom queijo também, o qual pode ser feito apenas no dia que se deseja. Não é mais obrigação. 

Antes era a pressão. A pressão tinha a ver com garantir escola para mim e para minha irmã. A 

aposentadoria só veio depois que minha irmã já tinha se formado e que eu já tinha entrado na 

universidade federal. Meus pais abandonaram o trabalho exploratório que tinha sido realidade 

desde a infância apenas quando pude me virar por conta própria.  

A forma como meus pais lidam com a vida no sítio hoje me fornece um exemplo de 

reapropriação do trabalho porque eles continuam trabalhando mesmo não tendo mais o 

imperativo da necessidade. O termo obrigação ainda é empregado por eles para falar das 

atividades da roça, mas o trabalho de agora está muito mais ligado ao campo da escolha que 

da obrigação. É a mesma coisa sobre usar o trabalhoso forno à lenha ao invés do forno a gás. 

A decisão não está nas facilidades ou na recusa ao trabalho, mas sim na ideia de que o 

trabalho faz parte da vida porque é ele que nos dá as coisas mais básicas como a 

autorrealização ou a alegria de se tomar um bom leite ou de se comer um bom biscoito. 
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Sessão 19 

O antropólogo em campo  

At worst a stalker; at best a researcher. 
(Lindsay Seers, 2007)  48

Muitos de “meus nativos” eram antropólogos e eles não confiavam no trabalho que um 

antropólogo pode fazer tanto com dados, quanto na escrita de uma etnografia. Se assim não 

fosse,  eles não teriam me exigido a assinatura de um contrato no qual me comprometia a 

submeter meus dados e minha dissertação de mestrado a uma conferência prévia. Se 

confiassem no trabalho que um antropólogo faz, eles não teriam reivindicado o direito de 

fazer alterações e supressões em meu texto final. Será que eles não confiavam em um 

antropólogo do sul global? Meus interlocutores fizeram questão de apontar como meu 

trabalho de antropólogo poderia causar-lhes sérios problemas. Esses problemas dizem 

respeito a questões que eu não posso nem revelar, com riscos de ser judicialmente penalizado 

por descumprir a cláusula de anonimato total da instituição. Meus interlocutores disseram de 

muitas maneiras que minha pesquisa poderia afetar o tipo de trabalho que eles estavam 

tentando fazer. Ainda pior, frisaram que eu podia criar problemas para as organizações 

parceiras  aqui no Brasil. Eu conhecia algumas dessas organizações. Eu conhecia pessoas que 

trabalhavam nessas organizações, algumas eram minhas amigas.  

 Já que eu não podia nem dizer quais problemas eram esses, o que fazer? Eu devia 

trabalhar em uma cortina de fumaça? Mas e a transparência? ONGs não pregam a 

transparência? Será que corro riscos de ser judicialmente penalizado por descumprir a 

cláusula de anonimato total da instituição? De qualquer forma, não é sobre penalizado 

judicialmente apenas, é sobre respeito às pessoas com quem falei.  

 Eu muito rapidamente cruzei as restrições de meus nativos com ética de pesquisa e 

respeito aos interlocutores. A solução é: não usar os dados sobre a instituição. Será que eles 

não confiam em mim porque acham que eu sou um mau antropólogo? Será que meus erros ao 

 “Na pior das hipóteses um stalker, na melhor um pesquisador”48
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falar inglês foram os responsáveis por isso? Independentemente do nível de problema que 

aquilo causaria e da sensação de que isso só estava ocorrendo porque eu era do Brasil, jovem, 

falava um inglês cheio de sotaque, entre outras tantas dificuldades, eu entendi que era justa a 

preocupação dos nativos.  

 De fato, não é fácil que nativos confiem no antropólogo. Antropólogos podem ser 

traiçoeiros na perspectiva dos interlocutores, pois às vezes queremos xeretar onde os nativos 

não gostariam. Aprendi isso quando fiz meu primeiro trabalho de campo no escritório da 

Funai de Altamira e fui comparado a um urubu e a um abutre algumas vezes. Nesse trabalho 

de campo de um mês, meu trabalho de observação participante, bastante incômodo para os 

meus interlocutores, foi chamado de “sobrevoar a carniça”. Disseram também que eu estava 

lá porque gostava de “ver o circo pegando fogo”. Com uma gargalhada, uma das funcionárias 

da Funai que havia contribuído com minha entrada em campo disse “Ele está aqui pra ficar 

urubuzando mesmo”. Essas falas nativas também precisam ser levadas a sério?  

Malinowski fala que o trabalho de campo só avança quando os os nativos param de ter 

curiosidade ou alarma com o antropólogo, ou seja, quando ele deixa de representar “um 

elemento perturbador na vida tribal que devia estudar” (MALINOWSKI, 1976, p. 25). Ele 

conta, ainda, que “sabendo que eu meteria o nariz em tudo, até mesmo nos assuntos em que 

um nativo bem educado jamais ousaria intrometer-se, os nativos realmente acabaram por 

aceitar-me como parte de sua vida, como um mal necessário, como um aborrecimento 

mitigado por doações de tabaco” (ibid, p. 25-26) 

 Se tem que mitigar é porque não está tudo tão bem assim nessa relação. Para 

completar, tabaco não parece algo que iria agradar ou contentar meus nativos noruegueses, até 

porque eu não poderia pagar por tabaco em Oslo. Será que deveria oferecer miçangas em 

troca? 
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Sessão 20 

Meu pai pediu-me desculpas e disse que não podia vir ver minha defesa de mestrado em São 

Paulo. Disse que já era velho, quase oitenta anos, e que não dava conta da loucura que era 

essa cidade. 

 Meu pai quase nunca sai da roça. Vai, a cada um mês e meio ou dois, à cidade de três 

mil habitantes que fica próxima ao sítio. Só para resolver o que for muito importante mesmo. 

Sair para não voltar no mesmo dia é algo quase impossível. As vacas para cuidar, porcos e 

galinhas para alimentar e as plantas para aguar são o álibi perfeito diante dos convites. Só sei 

de quatro circunstâncias em que meu pai saiu de casa e não regressou no mesmo dia. Duas 

delas são de seu tempo de solteiro, nos anos 1950, quando passou alguns meses em 

Pirassununga fazendo um curso profissionalizante de mecânica de tratores nunca concluído e 

quando foi com um irmão ate o Pará buscar madeira. A terceira foi na lua de mel após o 

casamento com minha mãe na década de 1980, quando os dois pegaram carona com um dos 

convidados da festa e foram passar três dias em Caldas Novas - Goiás.  

 A quarta vez foi em 2016, quando ele e minha mãe foram até São Carlos assistir à 

minha defesa de Trabalho de Conclusão de Curso. Eles foram para ficar três dias. Eles 

assistiram a minha defesa no primeiro dia e, no segundo, fomos passear no centro da cidade. 

No fim do passeio, meu pai começou a não se sentir bem. Os olhos ardiam. A respiração havia 

ficado ruim. A pressão estava descontrolada e o coração apertado. Ele, mesmo com sua saúde 

de coco, havia ficado doente. Como de costume, ele não quis ir ao médico. Ficou amuado em 

casa no terceiro dia até a hora de pegar o ônibus para ir embora. Despedi-me deles com um 

aperto no coração e com bastante preocupação. 

 Fazendo piada e dando muita risada, minha mãe conta essa história falando que, a cada 

quilômetro que o ônibus rodava, indo em direção à Minas Gerais, o semblante de meu pai 

melhorava. A mudança era tão significativa que quando ele pisou de volta na roça já estava 

completamente curado.  
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 Era a cidade que o tinha adoecido. E a roça o havia curado.  

 O que representa um filho ser antropólogo é um enigma tanto para meu pai quanto 

para minha mãe. Não há conversas sobre a minha formação ou sobre a minha pesquisa. A 

única coisa que minha mãe costuma dizer é: “não fica pensando muito se não você fica louco” 

Mas eu sei que há, da parte deles, o conforto de saber que eu consigo me manter, pagar 

minhas contas. Eu conto que o mestrado é como um trabalho na universidade. Nunca falo 

sobre o quão precário é esse meu vinculo. Dá orgulho contar que o filho estuda na USP e que 

foi o primeiro de minha cidade a morar tanto tempo fora do Brasil.  

 A vida no sítio é algo que vejo com olhos diferentes daqueles que tinha em 2008, 

quando saí de lá para poder estudar. Eu quis sair porque não queria ter a vida que meus pais 

tinham. Eles quiseram que eu saísse para eu poder não ter a vida que eles tinham. A única 

chave de mudança em direção a uma vida melhor era o estudo e o inevitável desprezo à vida 

que eu estava abandonando. Hoje, eu percebo como odiar a vida na roça foi uma estratégia 

para me convencer dia após dia de que valia a pena estar longe de meu pai e de minha mãe 

para poder estudar. Odiar a vida na roça. Tentar esquecer o passado. Apagar. Mas sempre 

acompanhado do medo de ter que voltar. Nessa chave, o fracasso nos estudos nunca foi uma 

opção.  

 Hoje, sou capaz de ver muitas belezas e até de pensar que a vida na roça tem lá seus 

encantos. Contudo, esse pensamento é rapidamente cortado por outros que me relembram da 

homofobia interiorana típica que tanto me fez mal e da ausência de cinema, dois argumentos 

fortes que também haviam contribuído para me convencer que eu tinha mesmo que sair da 

casa de meus pais aos 13 anos para poder estudar.  

Eu não quero a vida da roça. Mas também não quero adoecer na universidade. 
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Sessão 21 

O que seria equivalente, na antropologia, a Lindsay Seers transformando-se em uma câmera  

para resolver o problema disparado pela objetificação promovida pela técnica fotográfica? 

 Será que falar das bolsas de pesquisa e não da pesquisa seria um caminho? Falar de 

bolsas de estudo e de programas de permanecia estudantil na pós-graduação parece um bom 

caminhos para se expor ma parte significativa dos meios de produção de uma pesquisa em 

antropologia social. Afirmo isso porque quando estamos falando de pós-graduação no Brasil e 

de estudantes oriundos de contextos sociais pouco favorecidos, temos que levar em 

consideração que programas de permanecia estudantil não são um assunto nem um pouco 

secundário ou marginal. Falar das meios de produção de uma pesquisa em antropologia 

implica em falar da casa onde o antropólogo ou a antropóloga mora, da comida que ela ou ele 

tem à disposição, dos recursos financeiros despedidos com saúde e com lazer, com seu 

processo de formação.  

 Eu só pude fazer graduação em Ciências Sociais pelo fato de ter conseguido ingressar 

em uma universidade federal e pelo fato de ter tido bolsas de permanência desde o meu 

ingresso, bolsas estas que asseguraram um lugar para eu morar e três refeições diárias durante 

quatro anos. E eu também só pude começar o meu mestrado na USP pelo fato de ter 

conseguido uma vaga no alojamento provisório do Crusp e por ter tido seis meses de auxílio 

alimentação. Acredito, porém, que junto aos auxílios de permanecia estudantil, temos que 

pensar também nas bolsas de estudos e no impacto que elas têm na vida de estudantes pobres 

que chegam à universidade. As bolsas de iniciação científica e a bolsa de mestrado a que tive 

acesso, para além de me ajudarem a vislumbrar a possibilidade de ingressar (e de ficar) na 

carreira acadêmica, permitiram que eu pudesse comprar livros, pagar cursos de idiomas, 

permitiram também que eu tivesse acesso a pequenas viagens, certos passatempos, que 

pudesse comprar roupas e sapatos. Em suma, essas bolsas me deram meios de subsistência e 

recursos extras de formação e, dessa forma, permitiram que eu pudesse me dedicar ao estudo 

em tempo integral.  

 A escassez das bolsas tanto na graduação quanto na pós-graduação é uma triste 

realidade. Mas se são escassas, nada mais justo que elas sejam destinadas a quem vê nelas 
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uma possibilidade de ingresso e de permanência na universidade. Certo?  Esse raciocínio que 

parece tão simples, infelizmente não é o que informa os sistemas de distribuição de bolsas na 

maioria dos programas de pós-graduação e também nas graduações, que ainda distribuem 

bolsas baseadas em critérios de desempenho acadêmico.  

 As mudanças recentes no processo seletivo do PPGAS da USP, que seguiram a 

implementação do programa de cotas e ações afirmativas, foram na contramão dessa 

tendência e representarão um ganho imenso não só para estudantes negros (as) e indígenas, 

mas também para estudantes pobres. Essas mudanças foram encabeçadas por um grupo de 

professores e estudantes de pós-graduação do próprio Programa e, a partir de 2018,  uma das 

especificidade do PPGAS da USP foi o fim da distribuição de bolsas por critérios unicamente 

baseados na classificação do processo seletivo e a implementação de um processo de 

distribuição de bolsas que leva em conta critérios socioeconômicos.   49

 Penso que se eu tivesse ingressado em 2018, e não em 2017, eu teria tido uma bolsa de 

estudos desde o início de meu mestrado e que isso teria feito as coisas serem um tanto quanto 

diferentes. Talvez essa dissertação, tal qual aqui apresentada, nem existisse. Sei, pela minha 

própria experiência, que ter bolsa na pós-graduação, assim como na graduação, significa, para 

além de ter uma casa para morar e de ter como comer com tranquilidade, ter uma cabeça mais 

leve e mais  tranquila para assim se poder dedicar aos estudos e à pesquisa.  

 Encarar as bolsas como meios de subsistência e não como recompensas meritocráticas 

é um desafio para todas as pessoas que estão dentro da Universidade. Think we must!, 

retomando mais uma vez as filhas infiéis de Virginia Wolf. 

 O longo processo de implementação do programa de cotas e ações afirmativas no PPGAS da Universidade de 49

São Paulo foi conduzido pela Comissão Permanente de Ações Afirmativas (CPAA) do PPGAS da USP, criada 
em novembro de 2013 e composta por alunas, docentes e funcionárias/os: Ana Cláudia Rocha Duarte Marques, 
Ana Letícia de Fiori, Andreia de Moraes Cavalheiro, Cibele Barbalho Assênsio, Fabiana de Andrade, Helena de 
Morais Manfrinato, Jacqueline Moraes Teixeira, Letizia Patriarca, Luiza Ferreira Lima, Marcio Ferreira da Silva, 
Marina Vanzolini Figueiredo, Talita Lazarin Dal Bo, Vagner Gonçalves da Silva, Yara de Cássia Alves. Os 
detalhes sobre o processo de implementação do programa de cotas e ações afirmativas no PPGAS da 
Universidade de São Paulo estão disponíveis em dois artigos: DE FIORI (2017) e MARQUES (2016)
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Sessão 22 

Dominar a língua dos meus nativos  era dominar também a língua da Academia  
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As duas imagens anteriores são as paginas iniciais do primeiro livro em inglês que li, ainda no 

primeiro ano da graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos. Trata-

se do Key Debates in Anthropology, coletânea organizada por Tim Ingold e publicada em 

1996, que me havia sido indicada como ponto de partida para escrever um projeto de 

iniciação científica. As marcações em letra cursiva indicam as vezes em que precisei parar 

para recorrer ao dicionário. Mais de 150 vezes em cada uma das páginas. A velocidade de 

leitura era algo como uma página a cada três horas. 
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Sessão 23 

Se o passo necessário para avançar na academicamente na antropologia era objetificar pessoas 

e relações ao fazer dados sobre elas, achava melhor cometer essa ação que via como violenta 

e eticamente problemática contra pessoas que desfrutavam de vidas confortáveis e seguras. 

Studing up, como colocado por Laura Nader,  parecia uma boa chave para, como ela mesma 

colocou “Ao invés de perguntarmos porque algumas pessoas são pobres,  nos perguntamos 

porque outras pessoas são ricas” (NADER, 1972, p 04-05). Uma decisão que tomei muito 

rápido, ainda na graduação em Ciências Sociais, era que não queria pesquisar pobreza ou 

temas ligados a grupos marginalizados. Sempre pareceu que ia ser mais fácil fazer dados 

sobre elites e lidar com as contradições que isso disparava ao falar de pessoas que tinham 

vidas confortáveis. A antropologia do desenvolvimento e a cooperação internacional pareciam 

me dar essa possibilidade. Parecia que seria mais fácil apontar problemas no mundo dessas 

pessoas.  

 A questão é que o jogo virou pra mim e que eu aprendi, do jeito mais difícil, que 

determinadas questões nos acompanham independente de nossas escolhas anteriores. Em 

Altamira, quando havia realizado minha primeira experiência de campo ao passar um mês 

como uma espécie de voluntário na sede do escritório da Funai, eu já havia entendido a 

violência que existia na produção de dados e nos recortes que o texto etnográfico nos exige. 

  A história de um araweté idoso diante do sistema público de saúde foi a situação que 

mais me impactou e afetou, mas ela nunca coube no que produzi sobre essa minha experiência 

de campo em Altamira. Esse fato que havia escrito em meu caderno de campo podia virar um 

artigo à parte, mas acesso ao sistema de saúde de povos indígenas não era uma questão de 

pesquisa para mim. Em Altamira, eu estava interessado nos projetos de promoção de 

empoderamento e geração de renda voltados para os povos indígenas. Assim, eu não consegui 

achar nenhuma forma para lidar com algo me me deixara abalado e destruído.  Eu me sentia 

mal e culpado, mas também sabia que o incômodo que eu estava passando e que tinha me 

paralisado (eu estava na cama sem conseguir escrever sobre meu campo) era incomparável 

com o que aquele araweté  estava passando no hospital.   
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 As relações estabelecidas e encontros ocorridos em campo não cabiam no texto. Eu 

não sabia lidar. Não sabia o que dizer. Não sabia o que pensar. Só pensei que a funcionária da 

Funai, quem havia me convidado para acompanhá-la nessa ida ao hospital, levara banana e 

farinha para o velho araweté que estava internado há mais de uma semana e que ele havia 

comido desesperadamente três bananas enquanto nenhuma palavra havia sido dita. Ele e o 

neto, que o acompanhava e que estava dormindo no chão debaixo do leito, não falavam 

português. Ninguém no hospital ou da Funai falava a sua língua. O desespero com que havia 

comido as bananas me fizera pensar que ele estava há dias sem comer. A funcionária da Funai 

havia me contado que funcionários do hospital não sabiam lidar com indígenas internados. A 

entrada abrupta de um enfermeiro que tirou as bananas e o saco de farinha das mãos do velho 

araweté me confirmaram isso: pacientes no estado dele não podiam comer farinha e banana, 

tinha era que comer a sopa, o enfermeiro nos disse. Eu fiquei paralisado e com vontade de 

chorar. Hoje, acho que eu tinha era que ter feito uma confusão.  

 Quando voltei para casa, após o campo, só conseguia pensar que a Funai, com todas 

suas contradições, tinha permitido ao menos que o araweté não sofresse tanto de fome depois 

de todas as violências que uma série de instituições, inclusive a Funai, tinha feito ele passar. 

Ainda não sei o que pensar sobre isso tudo. E me sinto mal por acabar usando essa narrativa 

como um dado que ajuda a justificar um argumento que venho tentando construir sobre a 

produção de dados e sobre a escrita etnográfica. O que pensar ou escrever sobre o indizível? 

 Acho que o trabalho de campo é o momento quando o antropólogo finalmente sai um 

pouco das condições de conforto e de privilégio que desfruta, em maior ou menor escala, na 

universidade e se vê em outras situações. É por isso que o campo nos choca, que o campo nos 

transforma, nos impacta. Acho também que essa é a razão pela qual se valoriza tanto o 

trabalho de campo na antropologia. Mas o antropólogo, por ser antropólogo, por ser, 

geralmente, financiado, por saber que vai voltar para casa, não pode experienciar, nem de 

perto, as circunstâncias com as quais se depara. Não dá para captar a perspectiva nativa. A 

volta garantida para o conforto da casa (ou da universidade) ligada ao que se faz com as 

relações estabelecidas no campo quando se volta é o que constitui o problema.  

 Minha volta de campo de Altamira foi marcadas por meses de paralisia diante do nível 

de absurdo e de vida invivível, em meus parâmetros e em comparação com minha própria 

vida, que eu havia entrado em contato. O terrível é que desses encontros, mas apenas de 
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alguns desses encontros muito bem escolhidos, eu produzi dados que, com sucesso, serviram 

para melhorar minha vida enquanto acadêmico (as bolsas foram subindo de acordo com o 

nível da pesquisa, para não falar do título de bacharel e de benefícios (ou devo dizer 

privilégios?) que vão desde a meia entrada no cinema até a facilidade de acesso ao sistema de 

saúde da Universidade de São Paulo. 

 O fato de eu ter visto o tratamento de saúde do velho araweté em Altamira e de ter 

comparado isso com o atendimento que eu tenho no hospital da Universidade de São Paulo ou 

com o que tive em Oslo é o que me cria problemas na hora de escrever um texto que depende 

do uso de dados e de recortes rígidos. O único jeito de sair do problema parece ser falando de 

Altamira, de São Paulo e  de Oslo ao mesmo tempo. O trabalho de campo que realizei em 

Altamira contribuiu com minha formação e me ajudou a construir um projeto de mestrado. 

Referindo-me apenas as recompensações pagas a estudantes na forma de bolsas de estudo 

vinculadas a desempenho académico, destaco como minha bolsa de estudos no início da 

graduação era de 400 reais e a bolsa de mestrado que recebi no final do mestrado já era de 

mais de 2000 reais. Minha vida melhorou bastante, pelo menos em termos financeiros, nessa 

passagem da graduação para a pós-graduação. Será que o mesmo pode ser dito para as 

pessoas que entrei em contato em Altamira? Como será que terminou a história do velho 

araweté? Eu não sei. As notícias sobre retrocessos dos direitos dos povos indígenas no Brasil 

e o desmanche da FUNAI levam-me a pensar que as coisas devem estar ainda piores. 

 Eu pensei no perspectivismo ameríndio assim que soube que o velho indígena deitado 

na cama do hospital era um araweté. Foi instantâneo. O araweté podia ser um dos 

interlocutores do Eduardo Viveiros de Castro, pensei também. Até hoje é impossível para 

mim não contrastar a imagem desse velho faminto numa cama de hospital e de seu neto 

dormindo no chão com a imagem da primeira vez que vi Viveiros de Castro, ao lado de 

Marilyn Strathern, em um grande salão da Universidade de São Paulo, sendo intensamente 

aplaudido e, logo depois, comendo canapés num coquetel e bebendo drinks que  eu nunca 

tinha visto. Veja como comparações podem ser cruéis e podem nos afetar de uma forma 

incômoda. Quando misturamos tudo e trazemos à tona as relações que vivemos, não há 

possibilidade de controle dos efeitos. Quem garante que nossas comparações sobre a vida de 

nossos interlocutores não são tão cruéis para eles quanto essa que envolve um de nosso 

cânones é para nós. Ahhh, tem algo que nos salva. O velho araweté não lê. É isso que nos 
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permite continuar escrevendo determinados tipos de textos. Mas as coisas parecem estar 

mudando. Existe muito mais chance que um estudante ou uma estudante araweté possa vir 

fazer pós-graduação no PPGAS da USP, agora que existe um processo seletivo especifico para 

indígenas. A USP está preparada para recebê-lo? 

Essa pergunta não é fácil de responder. Nós que aqui estamos precisamos pensar sobre isso. 

Think we must! 
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Sessão 24 

Diante dos problemas todos com o campo e com a escrita, começo a pensar que eu formulei 

muito mal um problema de pesquisa. Começo a achar que o problema está na origem de tudo. 

Mas por quantas instâncias o meu projeto de mestrado passou? Ele foi aceito no processo 

seletivo do PPGAS da USP, embora em décimo quinto lugar e a despeito  do professor João 

Felipe Gonçalves ter me advertido que eu poderia não conseguir entrar em campo. Meu 

orientador havia lido, meus colegas de mestrado e outros professores também. Alguém teria 

me avisado caso houvesse problemas tão graves. A FAPESP, com toda a sua exigência, havia 

aprovado.  

 Ninguém me advertiu diretamente porque o projeto estava realmente consistente.  A 

questão, porém, é que o projeto só parecia factível porque ele mostrava apenas uma parte 

muito específica de quem eu era. O projeto  mostrava-me enquanto antropólogo e carregava 

apenas minhas aspirações acadêmicas. Ele não mostrava meus medos e minhas inseguranças, 

afinal, era o produto de um grande esforço de mascaramento de limitações. O meu projeto de 

mestrado, vejo agora,  carregava o problema de pesquisa de alguém que achava que iria 

realmente conseguir realizar trabalho de campo com uma agência norueguesa de cooperação 

internacional. Quanta ingenuidade…  

 Agora me dou conta que a única pessoa que de fato percebeu muito rápido o nível da 

seara que estava entrando foi minha colega de mestrado, que veio a se tornar uma amiga 

próxima, Cecilia de Santarém (Tita Sabão). Talvez ela fosse a pessoa com as menores 

pretensões acadêmicas de minha turma de mestrado, mas certamente uma das que mais queria 

estar lá dentro. Ela era a décima quarta e eu o décimo quinto colocados. Quando ela leu meu 

projeto, na disciplina de metodologia, ela me disse “espero que você saia vivo e feliz dessa 

sua empreitada”. Na época, eu ri sem graça e achei que ela estava sendo ingênua, mas na 

verdade era eu que estava sendo arrogante. Aquela arrogância acadêmica que nos permite 

achar capazes de fazer uma pesquisa só por termos conseguido construir um bom projeto ou 

por estarmos nos saindo bem em outras atividades.  
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 Tita Sabão esteve do meu lado durante os três anos de mestrado e foi uma das poucas 

pessoas que rapidamente abriram as portas de sua casa para me receber. Ela abriu-me a 

geladeira de sua casa também. E, assim, fez com que muitas coisas fossem mais fáceis e que 

os oito meses morando no alojamento provisório do CRUSP fossem mais vivíveis. Cecília 

entregou sua dissertação há pouco tempo (OLIVEIRA, 2019) e eu estou convencido que seu 

trabalho sobre circulação de miçangas é um dos mais potentes entregue por nossa turma. Ela 

não só escreveu sobre miçangas, mas fez com que miçangas voassem para as aldeias onde 

realizava campo, com que miçangas chegassem aos nossos braços, com que dinheiro chegasse 

aos bolsos das mulheres Aparai e Wayana do parque do Tumucumaque. O trabalho acadêmico 

da Cecília não é alienado. Todo mundo envolvido saiu ganhando um pouco e isso é algo 

muito admirável. Não sei de todas as dificuldades que ela enfrentou na escrita, mas culpa por 

estar escrevendo certamente não foi uma delas. Cecília  ajudou-me a ver como a Academia 

pode ser feita e vivida de um modo distinto. Ela ensinou-me que posturas mais alegres, 

coloridas e descontraídas não cancelam nem um pouco nossa responsabilidade, nem nosso 

comprometimento. Como ela bem aprendeu  as lições do seu pai, o Palhaço Magnólio. “A 

alegria não tira nossa seriedade”. A alegria tão mencionada por minha mãe. A alegria acionada 

por Foucault no prefácio do Anti-Édipo. A alegria que eu quero que me inspire a continuar.  
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Sessão 25  

Tem hora que existe coisa mais importante que fazer antropologia. Comer, morar, dormir. Só 

penso sobre meus temas e interesses de pesquisa, sobre o papel da antropologia ou sobre 

desigualdade social quando estou de barriga cheia, porque quando estou com fome eu paro de 

trabalhar e vou ao mercado comprar comida com o dinheiro que me pagam para pensar. Só se 

pensa e se produz antropologia de barriga cheia, minimamente descansado e com um também 

minimamente bom estado de espírito.  Eu sei disso porque coisas como essas me paralisaram 

muitas vezes e dificultaram que eu fizesse aquilo que eu sabia que precisava fazer. Porque 

quando eu não sabia se ia ter onde morar ou se teria segurança financeira para comer, eu não 

conseguia enviar e-mails para encontrar um lugar para fazer campo, eu não conseguia ler os 

textos com atenção. Eu só pensava em resolver esses meus problemas da ordem básica da 

vida. Depois que pensei sobre isso, minha relação com a antropologia não podia mais ser a 

mesma. Enquanto existirem pessoas pensando se terão comida paras as próximas horas ou se 

terão casa para morar, ou se a polícia não as expulsará de onde estão e, ao mesmo tempo, 

outras pessoas pensando e escrevendo sobre isso no conforto de duas casas, descansadas, 

alimentadas e seguras, relacionando a precariedade com pensamentos  de outras pessoas que 

também desfrutam desse básico (ou seria privilégio?), haverá hierarquia na etnografia, e 

haverá hierarquia no etnografia porque há hierarquia na vida vivida. Esse ponto é a parte mais 

paradoxal e mais terrível que encontrei na antropologia. Já estava no momento colonial e está 

quando se discute acesso às universidades – não nos esqueçamos da cesta Navarro (ver sessão 

17 deste capítulo). Está quando o assunto é gênero. Está quando o assunto é classe. A 

antropologia detesta generalizações no texto e se recusa a escrever certo tipo de frases. Mas 

não tem como não dizer que há certos problemas no mundo. Há desigualdade social no 

mundo e isso está ligado com colonialismo. Há desigualdade social no Brasil, na 

Universidade de São Paulo. Há classismo no Brasil, na cidade de São Paulo, na universidade 

de São Paulo, na minha casa. Há também no lugar onde você está lendo esse texto e nas 

relações que cada um de nós traça dia após dia. Eu acho que posso dizer o mesmo para 

racismo e para misoginia. Classismo eu vejo em todos os lugares e isso me faz mal. É 

instantâneo. Misoginia e Racismo são mais lentos e difíceis para eu perceber, mas tem muitas 

pessoas ao meu redor me dizendo que vêem e sofrem diante desses problemas. E eu sei que 
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preciso levar isso a sério, esforçar-me para entender o que elas estão falando e  empenhar-me 

para não ser alguém a mais sendo racista e misógino. Aqui a cronologia da consciencialização 

sobre a perpetuação do racismo trabalhada por Grada Kilomba é de grande ajuda (ver sessão 

11 deste capítulo). 
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Sessão 26 

Comparando up ou comparando down? 

Quarto em que morei durante oito meses no alojamento provisório da pós-graduação da Universidade de São 
Paulo, enquanto me preparava para o trabalho de campo. 
 

Meu quarto na casa onde morei em Oslo durante os três meses de realização do campo junto à ONG 3 

Geralmente antropólogos e antropólogas narram as adversidades encontradas durante o 

trabalho de campo. São comuns falas sobre a precariedade na alimentação e na moradia 

durante essa fase do trabalho já que muitas vezes o antropólogo se desloca para áreas com 

menor nível de infraestrutura e conforto. Parece que comigo foi o contrário.  
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Sessão 27 

Avançar na academia ao fazer pós-graduação  permitiu-me vislumbrar que eu poderia, um dia, 

ocupar uma posição de professor universitário. Isso dispara felicidade e atua como 

combustível para que eu continue estudando. Mas coloca questões serias também. Será que 

com um salário de professor universitário eu vou perder minha consciência de classe? Será 

que eu vou começar a pagar alguém para limpar a casa  que finalmente poderei ter? Será que 

eu vou realmente começar a precisar de alguém para arrumar as minhas bagunças?  

Tranquilizo-me com um pensamento: se eu for precisar mesmo contratar alguém para limpar a 

minha casa, devido à exigência do trabalho na Academia, o mínimo que eu esperaria de mim 

seria pagar o mesmo tanto que eu recebo por dia de trabalho enquanto professor universitário. 

Se ganho 8.000 mil por mês para trabalhar 23 dias, alguém que trabalha um dia arrumando 

minha casa terá que, necessariamente,  ganhar pelo menos 350 reais. Se eu for muito bem 

sucedido e ganhar 16.000 mil reais, eu pagarei 700. Certo? Esse é o único jeito de não achar 

que o meu trabalho na Academia é mais importante ou mais demandante ou mais bem 

valorizado que o trabalho de limpeza.  

 Outro pensamento: Será que serei capaz de ajudar as pessoas quando eu tiver bastante 

dinheiro por mês? Será que tendo um bom salário eu serei capaz de tirar uma nota de 100 

reais do bolso e dar para alguma pessoa que me pedir ajuda na rua? Se 10 reais não me faz 

falta hoje, 100 me faria nesse futuro próspero? A lógica faz pensar que não. A vida vivida dá a 

entender que sim. Há problemas aqui.  

 Os exemplos de professores e professoras com consciência de classe haviam sido tão 

precários na minha formação em ciências sociais, eu pensava. Será que vou ficar assim? Nas 

conversas com amigos, nos tranquilizávamos dizendo “nós nunca seremos como eles e elas 

porque não viemos dos mesmos lugares que eles e elas”. Acho que estávamos certos e que  o 

classdar costuma funcionar. Eu sabia que pelo menos dois dos meus professores, ao longo de 

4 anos de graduação e três de pós-pós-graduação,  fizeram-me pensar que era possível ocupar 

posições na Academia sem se esquecer do lugar de onde se vem e sem tomar posições 

elitistas. A consciência de classe desses dois professores a que me refiro estava presente na 

forma como eles davam aula, na forma como falavam de suas vidas e, principalmente, na 
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forma como lidavam com os alunos. As posições não elitistas dentro da Academia, por serem 

tão raras, são sentidas muito rápido. Elas nos dão conforto. As elitistas nos machucam, nos 

dão ódio ou então nos levam a fazer piada. Onde já se viu um professor universitário reclamar 

do salário? Em que mundo ele está? Estamos mesmo no Brasil ou isso já é Londres? (risos) A 

situação está difícil e o trabalho na Academia é pesado, mas já experimentou cortar cana? Já 

capinou uma roça hoje? Já tirou leite debaixo de chuva? Já esperou o caminhão boia fria às 4 

da manhã? Conhece chão de fábrica? Já lavou roupa para madame? Já cozinhou e serviu para 

antropólogo?  

 Se não conhecêssemos, pelos exemplos de nossa família ou de nossas próprias vidas, 

outras modalidades de trabalho, não estaríamos lutando para entrar em um lugar que parece 

estar tentando nos expulsar para fora o tempo todo. A Academia pode exigir muito, mas ela 

devolve deleites que me fazem desejar ficar nela para sempre. Tudo o que a minha mãe mais 

sonha é que eu tenha um emprego desses. Eu também sonho com isso. A questão é que a 

consciência de classe, a qual as próprias ciências sociais me ajudaram a formar, me impede de 

ver esse desejo deslocado das implicações que ele dispara. A hipocrisia e autoindulgência não 

são opções para quem leu, identificou-se e incorporou na conduta de vida obras de Donna 

Haraway, Isabelle Stengers e Grada Kilomba. Inocência também não é mais uma opção. 

 A redistribuição de renda que dizemos ser a favor não se faz sozinha e nem vai ser 

feita pelo atual governo. Colocar a culpa no que não está nas nossas mãos é mais fácil. Dar a 

responsabilidade para os outros também. Talvez essas sejam as razões pelas quais 

antropólogos precisem tanto de trabalho campo. 
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Sessão 28  




“Presa de cabeça para baixo, [a imagem] apareceu no papel posicionado em minha garganta: 
uma imagem pequena, borrada e vermelha, colorida pelo meu sangue - tingida pela luz que 
atravessava o sangue dentro de minhas bochechas. Tudo era banhado pela luz vermelha do 
meu corpo.” (SEERS, 2007, p. 59)   50

Que imagem poderosa para a corporificação da produção de conhecimento! 

 “Trapped upside down, it appeared on the paper against my throat: a tiny image, blurred and red, coloured by 50

my blood – tinted by the light passing through the blood within my cheeks. Everything was bathed in the red 
light of my body.”

Photograph with mouth photo counterpart, Lindsay Seers, Série Optograms (mouth camera) 
1997 - 2013. Disponível no site da artista: https://www.lindsayseers.info/ 

https://www.lindsayseers.info/
https://www.lindsayseers.info/
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Sessão 29 

 

Caroline Spitzner, além de me oferecer a epígrafe que abre este capítulo em uma de nossas 

poderosas conversas sobre bell books, ajudou-me a ver como não é só moradia que nos aflige 

enquanto aspirantes acadêmicos saídos de contextos pobres: a comida também é um ponto 

central. Eu e meu grupo de amigos antropólogos compartilhamos muitas histórias sobre 

traumas alimentícios. A primeira vez que se comeu um McDonalds, aos 17 anos, e se 

descobriu que era horrível. As estratégias para fazer a comida render como misturar cenoura 

na carne. A primeira bolsa de iniciação cientifica que foi quase toda gasta no supermercado. 

Três anos e meio em que arroz e salsicha foram a base da alimentação. A primeira vez que se 

provou manteiga, depois de ter passado 25 anos comendo apenas margarina e se descobriu 

que as duas coisas não são a mesma coisa. A vez que se pediu um prato no restaurante, 

detestou a comida, mas teve que comer porquê não tinha mais dinheiro para comer outra 

coisa. A vez que a comida caiu no chão e se teve que catar a parte que não sujou para comer. 

As descobertas das comidas neocoloniais como Nutella, frutas vermelhas e gin…  

 Contamos e damos muitas risadas dessas histórias. Elas  lembram-nos como é bom  

poder comer bem e como estar na universidade tem nos propiciado isso. Essas histórias 

também nos fazem não esquecer que a fome, ou pelo menos a redução das expectativas em 

relação ao cardápio, são uma realidade que pode voltar a qualquer momento: quando a bolsa 

de estudos acaba, quando o freelancer termina. Falar de comida faz-me pensar como fazer pós 

graduação é um desejo que movimenta tanto uma expetativa de se ascender socialmente no 

futuro distante e poder comer e morar bem quanto  um medo de se passar fome no futuro 

próximo. É por isso que bolsa de estudo e  programas de permanência não são temas 

secundários ou completamentares em relação à formação acadêmica.  

 Fui alimentado e abrigado por muitas pessoas e consigo chegar ao ponto de dizer que 

mais vale que alguém me pague uma refeição ou me ofereça um sofá para dormir do que que 

comente meu projeto de pesquisa ou me sugira referências bibliográficas. Minhas amizades 

na USP mostram-me isso. De colega a amigo foram apenas os que abriram suas casas e suas 

geladeiras. A relação de confiança só pode ser estabelecida com eles. (Há choro aqui). 
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Sessão 30 

Havia um problema no produto que eu estava tentando entregar no final de meu mestrado. 

Parecia que se via muito mais a simplificação que a complexidade de todo o processo de 

produção da etnografia que eu estava tentando entregar. Lembrei-me que isso tinha relação 

com a ideia de fetichismo da mercadoria ou de alienação do trabalho. Lembrei-me que havia 

feito ótimos fichamentos de O Capital em minha graduação, eles me ajudariam a checar essa 

referência. Mas, infelizmente, eu havia jogado fora todos os meus fichamentos de graduação 

ao ir embora de São Carlos. Quem faz mudança de ônibus não consegue carregar pilhas de 

papel. Dou-me a liberdade de deixar minha referência sem checar e de confiar na minha 

intuição. Acho mesmo que há algo de fetichismo da mercadoria em produções etnográficas. 

 Acho que isso tem a ver com o fato de que o texto etnográfico, que emerge de relações 

entre antropólogo e interlocutores, implica em situações nas quais uma parte da relação 

necessariamente ganha menos. A pergunta para todo antropólogo deveria ser: o que meus 

interlocutores estão ganhando de volta que seja tão importante e equivalente a meu título, 

minha bolsa, meu salário, ou meu futuro emprego. Respostas como trabalho no ajuste de 

políticas públicas não me convencem mais. Num tempo em que não há futuros garantidos, 

nenhuma ação que demore mais que alguns dias após a publicação da minha dissertação para 

surtir efeito conta. Não sabemos se o território indígena que um estudante de mestrado entra 

no início de sua pesquisa ainda estará legalmente protegido no dia da defesa da dissertação. O 

antropólogo faz o que? Gasta toda sua energia escrevendo uma bela e fechada etnografia, 

enquanto a casa em que as relações que sustentam tal etnografia está sendo ameaçada?  

 O que eu podia fazer em relação a meus interlocutores em Oslo? A minha postura ética 

os coloca em primeiro lugar. Ou será que eram as restrições jurídicas que me freavam?  Fui eu 

que comecei tudo. Eu cutuquei a onça (eu levantei um problema de pesquisa). Quem vai ser 

comido não podem ser eles (meus interlocutores não podem sobrar com efeitos negativos da 

publicação da minha dissertação no mesmo momento  que eu tento avançar mais um degrau 

na Academia). Tanto quando se está studing up quanto se está studing down, há um 

compromisso ético com quem chamamos de interlocutor (“nativo”, “objeto”). A grande 

diferença é que os interlocutores que estão em posições de privilégio em relação ao 
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antropólogo dizem quais são suas preocupações e se cercam de seguranças (jurídicas 

inclusive) para se protegerem. Meus interlocutores noruegueses não fizeram isso porque são 

mais espertos ou inteligentes, eles fizeram isso porque podiam, porque tinham as condições 

materiais necessárias para isso. E, porque, como já disse minha mãe, uma foucauldiana que 

não sabe quem é  Foucault, conhecimento é poder. Quando o “nativo” sabe exatamente qual é 

o procedimento de trabalho do antropólogo, justamente porque ele também é um antropólogo, 

aí começamos a falar de simetria e de poder compartilhado na relação de produção de dados a 

serem usados em uma etnografia. Aí começamos a falar de empreendimento compartilhado. 

Aí também esbarramos em todos os problemas que venho tentando descrever. Entretanto, 

precisamos pensar, quais os interlocutores que sabem o que exatamente o antropólogo faz 

com as relações estabelecidas em campo? Quais interlocutores sabem o que é exatamente um 

antropólogo e o tipo de trabalho que um antropólogo faz? Essas questões são importantes. Eu 

tenho certeza que as elites (profissionais, econômicas, educacionais, culturais) estão um pé à 

frente nesse conhecimento (poder) de saber o que o antropólogo faz.  

 Eu me vi em um malabarismo enlouquecedor para tentar não ser inconsequente ou 

desonesto com os meus interlocutores. Até pensei em não entregar pesquisa nenhuma e 

desistir de tudo para não ser um inconsequente. Eu não podia ser inconsequente com o que 

escreveria sobre a ONG 3 porque estabeleci relações, mesmo que curtas e bastante limitadas, 

com pessoas que acreditavam e investiam muita energia no trabalho que executavam. Tomei 

essa postura porque acredito que, na economia prática do desespero e da precariedade, uma 

ONG que, com todas suas contradições e imperfeições, consegue transferir dinheiro que vem 

do petróleo norueguês e do maior fundo de pensão do mundo (isto é, de relações de 

exploração e acumulação altamente capitalistas) para povos indígenas na Amazônia (que, 

assim, podem criar suas associações, comprar miçangas, promover festas, ou seja lá o que 

desejarem) e que, em meio a isso, oferece empregos estáveis e seguros para jovens 

antropólogos brasileiros, promove um efeito significativo e potente no mundo. E eu não tinha 

o direito de me atrever a criar problemas nessa cadeia de transferência de recursos, vindo de 

mais privilegiados para menos privilegiados, e de geração de empregos apenas para poder 

finalizar meu mestrado e entregar uma etnografia. 

 Uma de minhas principais interlocutoras  pagou-me um lanche na primeira conversa. 

Muito rapidamente ela percebeu que eu não teria condições de pagar por nada no local que ela 
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havia escolhido para nos encontrarmos. Foi essa mesma interlocutora, que era antropóloga, 

que me criou os maiores problemas éticos e que me fez assinar a carta de censura e de 

anonimato. Ela me fez fazer isso porque estava preocupada com o trabalho que ela faz há 

mais de 15 anos e com os parceiros dela no Brasil. Ela fez isso porque ela sabe do que a 

Academia é capaz. Ela é uma antropóloga que não escolheu a Academia (sua busca por 

purismo e sua torre de marfim) e que escolheu a antropologia aplicada, lugar que é cheio de 

contradições e de confusões. Mas ela havia tomado lados e estava disposta a defender o que 

ela fazia. E é isso que importa.  

 Quem está lendo não consegue entender muito bem o que eu estou contando. Isso é 

intencional. Foi a forma que encontrei para não colocar em risco o trabalho de meus 

interlocutores. Não tem nome, não tem instituição, não tem dado sobre as ações que estão 

sendo feitas, não tem os parceiros. Não tem a etnografia inicialmente pretendida. Eu queria 

poder não falar nada disso e deixar meus interlocutores em paz, mas preciso correr certo risco 

(o menor que julguei possível trabalhar) para poder chegar em um texto que pudesse ser 

minha dissertação e também pra fazer jus a algumas das relações que estabeleci. Não quiz 

fazer a cortina de fumaça que me foi sugerida, mas quis muito terminar minha dissertação.  

 Fui inocente ou o que? Uma disciplina que já recebeu muitas críticas sobre vínculos 

com colonialismo, militarismo, por que ela não estaria dentro da lógica do capitalismo e da 

exploração do trabalho? Tem coisas que não são vistas no trabalho do antropólogo. Um texto 

etnográfico não pode fazer jus à colaboração entre antropólogo e interlocutor. Não tem como. 

A mais valia do trabalho antropológico não é dinheiro em espécie na forma de lucro,  mas sim 

o título de bacharel, mestre ou doutor que assegura acúmulo de privilégios e uma ascensão 

dos mais diferentes tipos (econômica, cultural, social). Eu vivi coisas que meus pais nunca 

viveram. Essas coisas não são naturalmente melhores; mas na comparação da vida vivida, 

posso dizer que há uma hierarquização em minhas escolhas que me fazem querer a vida 

acadêmica e não querer uma vida de agricultor no interior de Minas Gerais. Meus pais 

também sabem disso e é por isso que se esforçaram muito para eu poder estudar e é por isso 

que eles se enchem de orgulho para contar que eu estudo na USP e que eu morei fora do 

Brasil fazendo pesquisa. Eu hierarquizo necessariamente os modos de vida e é por isso que 

escolho a vida que a antropologia pode oferecer. Será que essa é a contradição e que, no fim, 

o sonho do proletário (camponês) é virar burguês (antropólogo)?  
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 Levar argumentos até as últimas consequências e tentar explicar é improdutivo. Eu 

paro com as coisas mais simples e assumo minha hierarquização. Não é sobre fazer fortuna 

com a antropologia, mas eu quero um emprego que me dê final de semana e férias pagas, que 

me dê um salário fixo que me permita pensar no futuro, quero uma casa própria e confortável,  

quero um plano de saúde. Todas coisas que parecem muito básicas, mas que meus pais nunca 

tiveram e que eu não tenho por agora. Todavia, a antropologia parece poder me oferecer isso, 

mesmo eu não escrevendo uma dissertação formal e segura. 

 É confuso, não consigo explicar razões últimas, não é coerente. Ao mesmo tempo  que 

pode falar de radicalidade (que é algo que eu desejo), fala de efeito de acúmulo de privilégios, 

afinal eu só cheguei a fazer isso porque entrei na universidade e na pós-graduação em uma 

área que parece aceitar o que estou propondo  e porque pude gastar horas e horas pensando 

sobre meu texto. Fiquei horas pensando, escrevendo e rescrevendo  pelo fato de ganhar 

dinheiro para isso e é desse dinheiro, mesmo não muito, que extraio o suficiente para eu 

morar, comer e me dar algumas alegrias extras na cidade de São Paulo. Só pude fazer isso 

porque não estou tirando leite desde os meus 6 anos ou trabalhando debaixo de sol e de chuva, 

porque não estou na posição de muitos dos outros “nativos” que alimentam as nossas 

etnografias. 
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Sessão 31 

 

Quer um biscoito? Esses foram feitos por mim, minha 

irmã e meus pais e estão uma delícia. Foram feito no 

formo à lenha. Eu gostaria de dividir esse banquete 

com Luiza Sassi, Luisa Tui, Ana Maria Bernasconi,  

Jaqueline Diniz, Pedro Afonso, Carol Tucuju, 

Sthephanie Stubs, Äshild Fløgstad, Line Svea, Vjola 

Sibel Emiri, Anna Vilda, Christopher Wirsching, Inês 

Benedicto, Pablo Merino e Øivind Rasmussen. Vocês 

fazem parte do que é essa dissertação e também de 

quem eu sou. Vocês, juntamente com as muitas outras 

pessoas que aparecem nessas paginas, me fazem 

pensar em encontros poderosos e colaborações 

potentes. 
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Sessão 32 

“Now: what I will do? I am regretful about my internship in Oslo. I am afraid. Oslo is a very 

expensive place and I am feeling very bad here”   51

 Quando tudo saiu do controle em Oslo e eu me vi completamente perdido, eu decidi 

tentar fazer um diário em inglês. A frase acima foi a primeira escrita, logo depois que olhei 

como se escrevia “arrependido” no Google Tradutor. Um diário em inglês era uma forma 

produtiva de usar meu desespero e  necessidade de desabafo para aprender a escrever melhor 

em inglês, era uma tentativa de aprender a exprimir angústias em outra língua também. E era 

uma tentativa de fazer com que minha estadia na Noruega servisse ao menos para eu melhorar 

o idioma. Quando me lembro disso eu fico assustado comigo mesmo. Isso leva-me a pensar 

como o inglês é um trauma na minha vida. Aqui já não há nenhuma divisão entre vida 

acadêmica e pessoal. Venho lidando com o inglês enquanto uma falta, uma ausência grave em 

minha formação. Sempre rondou em minha cabeça o pensamento de que um acadêmico bem 

sucedido tem que ser capaz de ler, escrever e falar em inglês. E  não vou dizer que coloquei 

isso na minha cabeça sozinho. 

 Eu, típico aluno de primeira fila, sempre quis ler tudo que estava indicado em meus 

programas de curso. Mas sem saber inglês, meu desejo esbarrava num ponto insolúvel. 

Durante os anos do ensino médio, eu havia pedido à minha mãe para fazer um curso de inglês.  

Não dava. Era caro demais. No primeiro ano de graduação me foi dito de muitas formas que 

eu precisava ler inglês. Quando fui procurar uma oportunidade para fazer Iniciação Científica, 

essa foi uma das primeiras perguntas dirigidas a mim. A Ufscar não tinha um programa 

institucionalizado para ensinar inglês para os alunos. Pagar um curso não era uma 

possibilidade. Eu estudava francês porque a Aliança Francesa tinha um programa de bolsas 

ligadas ao programa de permanência estudantil da universidade. Procurei algo semelhante em 

muitas escolas de inglês, mas não achei. Quando eu consegui minha primeira bolsa de 

iniciação cientifica da Fapesp, em meados da graduação,  comecei a pagar por aulas de inglês 

também. As aulas de língua estrangeira consumiam mais da metade do que recebia e eu 

  “Agora: o que eu vou fazer? Eu estou arrependido sobre meu intercambio em Oslo. Eu estou com medo. Oslo 51

é um lugar muito caro e eu estou me sentindo muito mal aqui”



	 127

realocava com prazer meus poucos recursos nesse empreendimento; era um passo necessário. 

Mas ali vinha outra questão. O inglês não entrava na minha cabeça com a velocidade que eu 

precisava. Eu ainda estava tentando aprender os verbos irregulares, mas já tinha livros inteiros 

para ler. Eu queria ler. Queria muito. Mas eu não conseguia. Ler era um martírio. Três horas 

gastas em uma página.  

 Inglês é um trauma para mim porque me faz sofrer, me faz me sentir mal, me faz me 

sentir incapaz. Saber inglês também deve ser um trauma colonial. Acho que preciso dizer, 

porque minha experiencia pessoal me diz que muita gente não sabe, que há um problema em 

exigir que as pessoas leiam inglês quando se sabe de antemão que muitas delas não tiveram 

oportunidades para isso. Não é possível pensar que aprender esse idioma é algo natural ou 

fácil e que quem não o faz é porque não quer. O mesmo vale para o domínio da norma culta 

da língua portuguesa. Falar e escrever bem português não é algo que acontece com todos. 

Acontece com  mais facilidade com quem esta rodeado pela norma culta do português, ou 

seja, com quem cresce dentro de bibliotecas, com os que estudam em bons colégios, com 

quem tem pais que já dominam o português culto. É muito difícil fazer isso quando já se está 

na universidade. 

 Com o inglês é o mesmo. Sabe inglês quem cresceu rodeado pela língua ou então 

quem pode pagar pelo acesso a esse universo ou mesmo quem tem a possibilidade de acessar 

tal língua em jogos, músicas. Certamente a internet balança isso, mas internet também não é 

da ordem do natural e muita gente ainda vive sem. O esforço quase sobre-humano para 

adquirir essa competência linguística que muitos de nós tentamos fazer não podem ser lidos 

como conquistas individuais que resolvem a questão. O problema está em outro lugar. Para 

mim, escrever uma dissertação na norma culta da língua portuguesa é difícil assim como o foi 

(e o é) o uso da língua inglesa. Essa dissertação só foi entregue na forma como está porque ela 

foi intensamente revisada por Caio Mader. Eu só cheguei a Oslo, também, porque Caio me 

deu inúmeras aulas de inglês. Todas gratuitas ou então negociadas em um regime de escambo 

no qual me comprometia a ensiná-lo a cozinhar. Nascer e crescer rodeado por panelas, tachos, 

forno e fogão tem também suas vantagens e seu valor. 

 Se enganaria, se alguém pensasse que Caio só me deu revisões textuais e aulas de 

inglês. Ele foi um dos que mais abriram a geladeira, e também a geladeira de sua amável avó, 

operando assim uma frutífera linha de transferência de riqueza que alimentou e deu conforto a 
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pelo menos seis outros jovens antropólogos e antropólogas em processo de formação que, 

assim como eu, vinham de contextos pouco privilegiados em termos socioeconômicos. 

Reunidos todos dentro de um apartamento no Butantã, formamos uma espécie de modo de 

vida. Cheio de alianças precárias e de conexões parciais, para retomar a Donna Haraway, o 

modo de habitação que experienciamos forneceu um bom exemplo de celebração da vida 

adulta e nos fez pensar que a provocação de Michael Foucault, a respeito do fato de não se 

adotar adultos, podia ter finalmente encontrado um ponto de escape.   52

 De l’amitié comme mode de vie. entrevista de Michel Foucault a R. de Ceccaty, J. Danet e J. le Bitoux, 52

publicada no jornal Gai Pied, nº 25, abril de 1981, pp. 38-39.
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Sessão 33 

Para mim, há uma relação estranha entre controle e situações de estabilidade e conforto. 

Quando acho que tenho pouco a perder eu me arrisco mais. Estar na Academia sempre foi 

sobre ter muito controle e não deixar escapar nada. Não beber muito, não me divertir muito, 

não ter muitas relações sociais, não ter muitos amigos. Nunca havia me deixado apaixonar 

também. Eu não sabia na prática, mas em teoria sabia que se me apaixonasse eu correria o 

risco de amar. E se eu amasse, meus planos individuais, todos ligados à Academia, estariam 

arruinados. E se eu tiver que me mudar? E se eu tiver uma oportunidade para sair do Brasil? E 

se eu perder a concentração nas leituras? Eu não posso gastar tempo com outras coisas, 

pensava.  

 Junho de 2017. Frio. Crusp. Decepção com a Usp. Decepção com a pós-graduação. As 

aulas não me motivavam. Eu sentia sono o tempo todo. Tristeza. Grindr. Date. Fernando. Sem 

local. Praça do relógio. Conversa sobre antropologia e homossexualidade. Gregos. Amazônia. 

Artes. São Paulo. Arquitetura. Fernando pega na minha mão e caminhamos de mãos dadas até 

o ponto de ônibus. No dia seguinte, ele me presenteia com um shampoo e um condicionador. 

Disse que achava que meus cachos “mereciam um brilho total”. Jeito gentil e sútil de falar 

que meu cabelo estava maltratado depois de meses sendo lavado com sabonete. Fernando me 

chamou para o cinema. Ele tinha muito mais dinheiro que eu. Sempre pagava tudo ou quase 

tudo. Conversávamos sobre arte. Íamos a exposições. A vida era boa.  Sentia que era cuidado. 

Até esquecia da antropologia por longos períodos. Fernando vinha me ver na USP. Quase 

sempre com um bombom no bolso esquerdo. Liguei pra uma amiga enquanto cruzava a praça 

do relógio indo para uma de minhas aulas. Aos risos contei que estava apaixonado, que era 

estranho. Que sentia medo de perder e queria ficar perto o tempo todo. Contei que o tempo 

era outro, que meu corpo era outro, que as sensações eram outras. Que sensação forte é a 

paixão. Todos os poemas e músicas de amor finalmente faziam sentido para mim. Ainda 

morando no CRUSP, passei dois meses em outro mundo, em estado de poesia.  

 Dou-me conta, agora escrevendo minha autoantropoanálise, que só perdi as rédeas e 

me deixei apaixonar quando eu havia perdido o brilho e a empolgação que tinha com a 

antropologia. Perder o controle parece ser a chave de muitas coisas em minha vida. Só me 
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apaixonei porque achava que tinha pouco a perder na esfera que mais punha energia na vida 

(que era o estudo). Que pessoa horrível eu era nesse aspecto, fico pensando. Será que é 

porque o estudo sempre foi minha plataforma de escape da vida rural e homofóbica?  

 De qualquer forma, a antropologia, quando eu a amava, havia me feito lidar bem com 

minha sexualidade. Anos depois, quando eu a odiava, ela me fazia, finalmente, me apaixonar. 

Sou bem grato à antropologia por essas duas coisas. A pretenção ou o desejo de controle da 

vida tem a ver com minhas pretenções e desejos de controle do texto. Eu sempre fui bom em 

separar as coisas. Quase nada de extravasamento nas aulas, no que eu escrevia, no que falava. 

Mas eu só conseguia fazer isso porque as coisas iam bem... porque eu acreditava que era um 

bom antropólogo em formação, afinal, eu conseguia escrever um projeto, fazer os trabalhos 

finais, tirar boas notas, publicar... eu tinha muita ajuda também...  

 Eu perdi o controle de tudo na pós-graduação. E assim entendi como controle depende 

de estabilidade e segurança a respeito do que se é e do que se faz. Escrever esta dissertação e 

mexer tanto com o meu pensamento, minha fala e minha escrita, me fez entender o que é um 

sujeito. Escrever ajudou-me a entender também o que é a ruptura de um sujeito e a 

experiência de liberdade que se segue (foucault como terapeuta aqui novamente). Mas me fez 

entender como a construção de um novo sujeito exige responsabilidade e cuidado. Errar é 

fácil e se tornar um novo tipo de facista é sempre uma possibilidade. Ainda bem que aprendi 

também que erigir um novo sujeito para si pode ser um trabalho coletivo e que ter boas 

colaborações nos ajuda a mapear bons caminhos e a não nos perder dentro da própria mente. 

Perdi o controle no CRUSP e me apaixonei pela primeira vez.  

Perdi o controle em Oslo e pedi ajuda pela primeira vez. 

Perdi o controle do meu corpo e pedi ajuda pela segunda vez. 

Perdi o controle da vida e chorei desesperadamente em público pela primeira vez.  

Perdi o controle no texto e disse “eu te amo” pela primeira vez  

Perdi o controle na antropologia... e escrevi esta dissertação.
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Sessão 34 

Seis recusas para entrar em campo devem ter, certamente, algo a dizer. Eu prefiro tirar o que 

essas recusas dizem sobre mim e sobre o tipo de empreendimento que eu estava fazendo, 

sobre porque eu havia escolhido burocratas noruegueses como interlocutores e sobre como eu 

estava tentando fazer para lidar com a falta de dado que eles me impuseram. Sem dado sobre 

eles não se alimenta a máquina etnográfica. Não havia como fazer uma etnografia sobre 

gênero e cooperação internacional. Na tentativa de escrita sobre essa impossibilidade de 

escrita, meu corpo, meus medos, e, sobretudo, minha situação de classe emergiram de forma 

explosiva. Quando eu achei a escrita sobre mim mesmo a escrita disparou e avançou e eu me 

vi como autor e não como etnógrafo.  

 Muito rapidamente eu vislumbrei a possibilidade de lançar uma segunda camada de 

análise e usar o meu material de autor (minhas narrativas e impressões sobre o que tinha 

ocorrido e sobre a meu problema com a ideia de dados) para alimentar meu empreendimento 

etnográfico. Eu poderia tratar minhas narrativas como material de campo e ligá-las a uma 

espécie de teorização sobre estudantes pobres na pós graduação. Eu poderia ligar os dados de 

minha experiência (falta de segurança financeira, medo, insegurança, problemas com 

habitação, fragilidade, precariedade) com os poucos dados que produzi sobre o campo 

(limitação de acesso ao campo, desconfiança com o antropólogo) e fazer uma generalização 

sobre as relações de poder e hierarquias envolvidas na relação entre antropólogo e 

interlocutor. A conclusão que eu tiraria é que só se produz dado se o etnógrafo estiver numa 

posição igual ou superior à dos interlocutores. Essa deve ser uma premissa básica para a 

objetificação intrínseca da produção de dados. Meu exercício etnográfico poderia afirmar que 

é preciso estar bastante seguro de si para falar com o outro e depois para escrever sobre o 

outro. 

 Se, diante de todos os materiais sobre mim mesmo que estão expostos nessas páginas, 

eu embarcasse na escrita de uma etnografia, uma etnografia sobre o meu próprio processo de 

escrita etnográfica, haveria abundância de material empírico. Eu poderia oferecer dados 

relativos aos três objetivos da pesquisa de campo malinowskiana tão bem descritos no 

capitulo inicial de Os Argonautas: dados relativos à “organização social”, dados ligados aos 
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“imponderáveis da vida real” e dados do “corpus scriptionum” (documento da mentalidade 

nativa). Numa etnografia sobre eu mesmo escrevendo uma etnografia, a organização social 

acessada seria aquela que fala das estruturas socieconomicas desiguais que levam à existência 

de pessoas ricas e de pessoas pobres. Os imponderáveis da vida real seriam minhas descrições 

sobre a minha pesquisa que estão expostos no capitulo 1 e 2. O documento da mentalidade 

nativa seria composto por meus pensamentos expostos principalmente nessa terceira parte. Se 

o terceiro mandamento da pesquisa de campo era “descobrir os modos de pensar e sentir” dos 

nativos (MALINOWSKI, 1976, p.36), minha autoantropoanálise seria preciosa. Que bom 

passo em direção à psicologia social! Parece piada, mas se eu voltar organizando tudo após 

cortar algumas coisas, teríamos a mais perfeita etnografia malinowskiana. Além do mais, seria 

a única em que se poderia confiar inteiramente nos dados, uma vez que eles teriam sido 

produzidos acessando a vida completa do nativo via trabalho de campo em tempo integral 

(perfeito para o acionamento da carteirada mais poderosa de etnógrafos que é o “eu estava 

lá”), e ainda estaria resolvido o problema grave da disciplina ligado à relação sujeito/objeto. 

Estaríamos no campo da autoantropologia, mas agora em termos malinowakianos.  

 Brincadeiras à parte, a questão que fica é que meus interlocutores não me deixaram 

transformá-los em meus objetos de diversas maneiras e assim não consegui escrever muito 

sobre eles. Quando escrevi sobre mim, eu entendi o quão poderosa a escrita pode ser. Eu 

entendi e senti esse poder. Essa percepção, por meio de um exercício simples de comparação,  

ajudou-me a ver como a escrita sobre o outro é complexa e problemática. É por isso que 

nenhum pulo de generalização  pode ser dado. Outra razão impeditiva é o fato de que essa 

trajetória de pesquisa ocorreu da forma como ocorreu devido à especificidade de cada um dos 

encontros e das relações que tracei e de cada uma das decisões que tomei diante do que 

chegou até mim. Eu não dou o salto etnográfico e deixo apenas um exemplo de como 

situações comumente alocadas como pessoais interferiram em todas as instâncias de uma 

pesquisa em antropologia realizada entre 2017 e 2020 na Universidade de São Paulo. Minha 

autoantropoanálise está aqui porque ela me ajudou a ficar bem e a não sucumbir. Está também  

porque ela é tão política quanto qualquer outra coisa que eu faça na Academia.  
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Sessão 35  

Desbancando o Piet Mondrian  

 

Finalmente eu acredito que antropólogos e antropólogas podem fazer outros tipos de texto, 

para além da etnografia. Aceitar outros tipos de textos está ligado a não ter amor pelo que 

dispara reconhecimento instantâneo. Isso é não ter amor pelo poder, pela disciplina. Não ter 

amor pelo que é conhecido ao mesmo tempo que se nega possibilidades de inovação. Quando 

eu fiz essa conexão, comecei a questionar meu amor e minha apreciação estética exagerada 

por Piet Mondrian. Mondrian é conforto. Mondrian é poder. É reconhecimento rápido por 

parte de iniciados. É história de sucesso. É Saint-Laurent. É respeito à história 

institucionalizada da arte, uma história eurocentrada, branca, misógina, cheia de apagamentos 

e violências. Mondrian e o movimento neoplástico são algo que não significa absolutamente 

nada pra minha mãe. “São só quadrados e linhas sem graça”, conforme me foi dito por uma 

amiga que não tinha ideia dos princípios neoplastisticos e não sabia quase nada sobre história 

da arte. Quando essa minha amiga falou essa frase sobre o Mondrian, eu fiquei escandalizado, 

disse que ela não podia dizer aquilo sobre o pintor porque os tais “quadrados sem graça” 

tinham sido uma grande ruptura dentro da arte europeia e tinham um grande peso no mundo 

das artes. Essa amiga e eu conversamos muito sobre o movimento neoplástico, fomos a 

museus juntos, discutimos sobre história da arte e eu acabei a convencendo de que que 

Mondrian era legal e potente. Que pena, penso agora, que fui advogado dos quadrados do 

Mondrian e que não falei sobre as linhas da Agnes Martim, de seu trabalho igualmente 

potente e de sua  impressionante técnica de busca por inspiração. 

 Mondrian é grandes instituições e museus. É masculinismo. É acumulo de capital. É 

conservadorismo. Já que fiz muitas comparações entre Mondrian e escrita etnográfica até 

aqui, etnografia também é isso tudo. (filha legítima do colonialismo não podia ser outra 

coisa). 
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Sessão 36 

Destacando minha mãe   

Minha mãe, Maria de Fátima, fazendo arte com seu forno, foto de setembro de 2019.  
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Destacando Maria de Fátima como professora que ensina antropólogo nascido e crescido no 

conforto na cidade de São Paulo as complexas técnicas de produção de biscoitos e de controle 

do forno à lenha. Sempre com generosidade, sorriso no rosto e muito bom humor. Para essa 

professora, não dar conta de fazer do “jeito certo” não é um problema. O “jeito certo” está ai 

para ser ajustado e depende de cada pessoa que se aventura na empreitada. Só não pode 

desistir antes de tentar, nem deixar de encontrar alegria enquanto se faz, fala minha mãe. Ela 

pega leve com os alunos que vêm de fora, afinal dona Maria de Fátima sabe como trocas de 

ambiente são difíceis, principalmente no principio.  

Caio Mader, antropólogo com dissertação de mestrado recém defendida no PPGAS da USP,  
na aula de produção de biscoitos na zona rural de Cruzeiro da Fortaleza - Minas Gerais, 

 foto de dezembro de 2019. 
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Sessão 37 

A minha obsessão em achar uma saída semelhante a de Lindsay Seers tem a ver com não 

querer escrever uma etnografia no fim desse mestrado. Não querer escrever uma etnografia é 

um esforço de desespero para deixar sair questões que estavam me fazendo mal. Achar uma 

saída outra tem a ver com tratar reflexões íntimas sobre meus desejos, medos e angústias 

diante da antropologia como tão importantes quanto as questões de cooperação internacional e 

de gênero que eu tanto procurei reunir e organizar. Também esforço-me para dizer que o que 

eu penso e o que eu sinto é tão importante quanto o que eu leio na antropologia. Preciso dizer 

isso para eu ter certeza que nenhum autor ou autora é melhor do que eu. Eu preciso ter essa 

certeza para eu nunca pensar que alguma autor (a) ou professor (a) é melhor, ou mais 

importante, ou mais inteligente que minha mãe. Eles, inequivocamente, não o são, mas o 

salário e a vida da minha mãe em contraste com uma dessas pessoas da Academia parece 

fazer isso evidente. E o ponto é que quase nenhuma dessas pessoas da Academia, em 

comparação com minha mãe, conheceu como o trabalho pode ser algo realmente trabalhoso, 

penoso e sofrido.  

 Eu vivo entre dois mundos completamente distintos: 10 meses na USP, 2 meses na 

roça em Cruzeiro da Fortaleza. Nenhuma terapia vai ser capaz de me fazer separar esses dois 

mundos e não projetar os traumas e experiências de um no outro e vice versa. Por muito 

tempo, não gostei de voltar para a casa de meus pais, o interior sempre me relembrou a 

homofobia, a precariedade, a ausência das coisas que gosto. Mas foi  de lá que saiu o conselho 

que me fez escrever esta dissertação: “Faz as coisas do jeito que você gosta e consegue. 

Porque a vida só faz sentido quando estamos felizes”. Eu vou dizer que minha mãe está 

errada? Não. Não vou. Ela me ensina tanto quanto qualquer professor ou professora da 

universidade.  

 Eu tive que lidar com questões que poderiam ser chamadas de pessoais ao mesmo 

tempo  que estava lidando com os materiais de campo colecionados em Oslo sobre gênero e 

cooperação internacional. Eu não consegui separar a vida e o campo, separar o medo de ter 

que voltar para a roça, o medo de fracassar na Academia. Não consegui apartar a psicanálise 
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da antropologia, o trauma  do dado. E não consegui separar essas coisas todas porque em 

minha cabeça o medo de não ter uma casa para morar está junto com o medo de causar 

problemas para os meus interlocutores. Tudo isso fala de fragilidades. Acho que talvez isso 

tenha ocorrido pelo fato de minha posição de classe não ter permitido que eu saísse de minha 

casa uma ou duas vezes por semana para visitar o terapeuta. Quem sabe… ?  

 Quando conheci o trabalho de Lindsay Seers eu fiquei impressionado. Eu fui 

completamente fisgado.  A saída encontrada por ela para lidar com a questão problemática 

entre sujeito e objeto na fotografia era da ordem do novo. As imagens de Seers criam 

problemas de classificação. Elas resistem à classificação rápida. Funcionam como um freio 

que nos remete mais à pratica e ao processo de produção que ao produto. Após conhecer a 

série Human Camera, eu fui tomado pelo desejo de me tornar outra coisa. Agora  penso que 

foi o desejo de romper também uma relação problemática entre sujeito e objeto que eu estava 

presenciando em minha pesquisa. Eu não conseguia me por como sujeito de produção do 

conhecimento sobre meus “outros” oriundos dos segmentos dominantes. Eu não conseguia 

enquadrar meus interlocutores como objetos de pesquisa. Seers também havia me ensinado 

que não é possível criticar uma técnica por meio do uso da própria técnica. Uma foto jamais 

serviria para criticar a técnica fotográfica artística, assim como a etnografia não seria criticada 

dentro de uma etnografia.  
 Passei um ano tentando achar algo que fosse similar a me transformar em câmera e 

assim romper essa relação problemática entre sujeito e objeto. Queria que o produto de meu 

mestrado fosse similar às imagens advindas da Human Camera. Que ele carregasse meu 

corpo, mas não carregasse minha intencionalidade academicista e cientificista. Só achei uma 

solução possível quando mudei os parâmetros da busca e entendi que a radicalidade de Seers 

não dizia respeito apenas a  tornar-se outra coisa, mas sim a ter coragem de eliminar o 

mediador de uma relação problemática entre sujeito e objeto: a câmera e as premissas da 

técnica fotográfica sobre enquadramento e intencionalidade.  

 No meu caso, o que foi eliminado foi o método etnográfico juntamente com suas 

premissas relativas à produção e disposição de dados. Meu equivalente a tornar-me uma 

câmera foi escrever explicitamente sobre mim mesmo e entregar uma dissertação sobre minha 

experiência enquanto sujeito diante de relações especificas que eu havia estabelecido com 
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outros sujeitos que recusavam objetificação. Eu não usei o método etnográfico para transpor 

minhas impressões e pensamentos de um registro para outro os transformando em dados. Isso 

quer dizer que eu me recusei a tratar, separar e classificar minhas impressões sobre o que eu 

havia vivido enquanto pesquisador para, posteriormente, conectar tudo dentro de uma 

argumentação coerente e mediada por teoria. Talvez uma dissertação com ares de auto-

análise, com um excesso de mim mesmo, seja equiparável a produzir fotos com a própria 

cavidade bucal. Pelo menos o corpo está presente em cada parte do produto de forma visível. 

O vermelho do sangue e o oval do formato da boca, às vezes os dentes, no caso de Lindsay 

Seers. O pronome eu e minhas impressões e achismos tão honestos no meu texto. 

 Considerando que eu estava fazendo autoantropoanálise, tirei o intemediador da 

terapia também. Sem intermediadores disciplinares - o método etnográfico por um lado e o  

analista, por outro (ou a clínica) -, eu liberei a escrita e esta dissertação foi produzida. A 

minha psicanálise foi feita na forma escrita e está no domínio do público. A minha 

antropologia é sobre o mais pessoal possível e fala sobre o que eu penso e sobre meus desejos. 

Acho que isso é uma boa confusão (fuss) para duas disciplinas burguesas terem que lidar, 

retomando as filhas infiéis de Virginia Wolf: Isabelle Stengers, Vinciane Despret, Françoise  

Balibar,  Bernadette  Bensaude-Vincent, Laurence  Bouquiaux,  Barbara  Cassin Mona  

Chollet,  Emilie  Hache,  Françoise  Sironi, Marcelle  Stroobants,  Benedikte  Zitouni. Acho 

que isso também é desobediência poética, para retomar Grada Kilomba. E acho, por fim, que 

confusão e desobediência poética combinam bastante com a insurreição que recusa a paralisia 

da crítica sugerida por Donna Haraway em Story Telling for Earthly Survival. 
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Sessão 38 

Se eu tivesse conseguido ler Laura Nader com muita atenção aos detalhes ainda em minha 

graduação - se pelo menos existisse uma tradução do celebre artigo para o português -, tudo 

poderia ter sido diferente. A primeira grande entusiasta dos estudos de elites já havia colocado 

os termos do acesso ao campo em palavras explícitas: 

“pode-se argumentar que o acesso a organizações burocráticas freqüentadas por ricos e 

poderosos, como agências governamentais, deveria estar aberto a cientistas sociais em virtude 

de leis que protegem as ações públicas de informações que afetam o interesse 

público.” ( NADER, 1972, p. 19).  53

Mas se não estivesse: 

“there are wealthy anthropologists who would presumably have access ‘up’ ”(1972, p. 19) 

Eu ainda não sei como traduzir “access ‘up’”, mas o que está dito na frase acima é que 

antropólogos ricos certamente conseguiriam fazer o tipo de trabalho de campo que eu não 

consegui fazer.  

 “it could be argued that acces to bureaucratic organizations frequented by the wealthy and powerful such as 53

governmental agencies should be open to social scientists by virtue of laws which protect public access to 
information affecting the public interest.” (NADER, 1972, p. 19).
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Sessão 39  

 

Essa é a imagem que escolho para a minha dissertação de mestrado: um recorte de quarenta 
imagens produzidas pela human camera Lindsay Seers. 

Lindsay Seers, da série Human Camera (On becoming a camera) de 1996.  
Disponível em SEERS, 2007, p. 96-97
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Sessão 40 

O último que é também o primeiro  

Transcrevo abaixo o primeiro storytelling que escrevi, exatamente da forma como ele veio em 

minha mente. Esse texto é o ponto de origem de tudo o que está escrito nessa dissertação. Ele 

foi escrito no bloco de notas do meu celular depois de acordar desesperado no meio da 

madrugada pensando que meu problema era insolúvel e que não seria possível sair do 

mestrado em que eu havia entrado. Se ele é a origem de tudo, nada mais justo que seja usado 

como conclusão. Se ele era um pensamento de medo e de desespero, nada mais justo que ele 

seja recolocado dentro desse outro tipo de narrativa que procurei fazer e recontado de uma 

maneira outra. Se antes ele falava de paralisia e de medo, agora ele está aqui para falar de 

esperança e de possibilidade de vida na Academia. 

Agnes Martim e “a beleza está nos olhos de quem vê”.  

Dá pra falar da espera pela inspiração. Sentar e esperar.  

Da tentativa de que a pintura provocasse o mesmo que a música.  

Agnes, assim como muitas artistas mulheres, não tem um livro na coleção de arte da Taschen 

(aí dá para falar da obra exposta no Masp e do cartaz na minha parede, sobre o About the 

Blank Pages de EvaMarie Lindahl e Ditte Ejlerskov)  

A professora Dominique Gallois e o esquentar do debate, ao invés de achar soluções muito 

rapidamente… 

CRUSP e a discussão sobre Mondrian. “São apenas quadrados” 

Os balões vermelhos, azuis e amarelos  no primeiro aniversário  

Os balões de cores primárias no segundo aniversário  
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Crítica do Newman a Mondrian. Descobri no meio da mesa sobre o Stonewall na sexta do 

mês do PPGAS da USP. Soltar a música. Falar de si (apresentação da pessoa de branco)  

A critica de Newman veio de “quem tem medo de Virgínia Wolf”... Masp, Teresinha Soares... 

Newman... será que é essa a sequência de conexões?  

Sítio do sobrado.  

Visita ao museu em Copenhagen cheio de coisas em estilo neoplástico. Eu queria morar na 

sala. Há algo na estética das cores primárias que me atrai.  

Discussões sobre Mondrian  

Vi um penduricalho na vitrine do ccbb (não tinha informação do que era)  

Vi um penduricalho na casa de um crush, ele não soube me dizer o que era.  

Fui assistir às praias de Àgnes. Lá estavam os penduricalhos e o responsável por sua 

invenção. Os móbiles de Calder. Calder, amigo de Àgnes Varda. Calder teve uma ideia e criou 

os móbiles. É tão raro ter ideias… 

Minha felicidade quando encontrei uma parede cheia de móbiles . O melhor museu que já 

visitei, pensei. Mas não dava para comprar nenhum móbile. Caro…  

Donna haraway. “A única opção é nos rebelar.”  

A dança circular de Starwalk. “Tudo que ela toca muda, tudo muda quando ela toca”  

"Precisaremos ler sua dissertação inteira antes pra ver como resolver esse problema grave”, 

quando minha pesquisa era apropriada pelos interlocutores em Oslo.  

Somos antropólogos 24 horas por dia...  
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Gênero... pensar em algo potente. Os problemas com programas de gênero. A coleção da 

Taschen. Não está mais que evidente que quando o tema é gênero, há um problema. Butler… 

Amazônia  

Mineradora norueguesa  

Parceria de ONGs com mineradoras 

Usar as políticas de gênero das ONGs para fazer algum tipo de brincadeira… 

Brincar com o tema da censura imposta pelos meus interlocutores. Pôr tarjas pretas  

Brincar com a coisa da transparência e da cortina de fumaça. A Nefissa me sugeriu que havia 

um problema ali. As ONGs não eram só boazinhas. Muitas pessoas estavam com suas vidas e 

empregos garantidos para poderem atuar nessas situações. A hierarquia era inevitável. A 

pobreza de muitos ao redor do mundo garantia a prosperidade de poucos na Noruega.  

Pôr páginas coloridas com as cores primárias como unidades de storytellings… 

Pôr páginas com centenas de possibilidades de tons… tão mais potente 

Oslo  

São as curvas  

Agradecimentos (quem eu precisarei agradecer) 

Agradecer a bolsa de estudos que demorou pra vir, mas que veio. 

Agradecer a colaboração. As colaborações. A Bruna e a Nati que me receberam e as cadelas 

que me fizeram companhia. Por que essas coisas estão nos agradecimentos disfarçadas de 

gentilezas se elas falam da precarização da pesquisa e da educação no Brasil e do acesso à 
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educação pública e das políticas de permanência? Nati e Bruna, sem me conhecerem, me 

receberam, por intermédio do Guilherme e me ofereçam uma cama na sala. A cama já tinha 

dona. Dividimos então. O Crusp. Eu e mais 14. Quase todos estrangeiros. Não da Noruega. 

Era Colômbia, Peru, Guiné Bissau. Periferia de São Paulo, interior da Bahia. Novamente 

assistência estudantil. Lugar pra dormir, três refeições diárias de graça por até, no máximo, 

seis meses. Felizes os que têm bolsa até esse período. Muitos não têm. Sandra não teve até a 

segunda metade do terceiro ano de seu doutorado. O depósito de 100 reais de um amigo com 

bolsa pagava as três refeições diárias no bandejão depois que ela perdeu o benefício. Não abre 

domingo à noite... frio... disciplinas pra fazer. Noite mal dormida. Cochilo na aula. O 

antropólogo está lá. Acontece com o antropólogo, acontece com o bioquímico, acontece com 

o matemático. O matemático do doutorado voltou para o alojamento provisório do Crusp 

porque reprovou em uma matéria e perdeu a bolsa. Na antropologia, pelo menos uma 

professora que tinha dificuldades em saber quem eu era veio falar comigo e dizer que estava 

tudo bem meu desempenho baixo, que eu não precisava explicar. Chorei muito nesse dia 

enquanto cruzava à praça do relógio. Fiquei com conceito A no final pelo menos. A 

continuidade da bolsa estaria garantida, caso viesse. Essas são as narrativas de pessoas pobres 

que fazem antropologia. As escalas de preocupação são outras. As minhas são semelhantes a 

de muitos amigos. Como pedir que tudo isso não interfira no rumo da pesquisa? Impossível. 

Mas sempre há a possibilidade de esconder essas partes ou de minimizar tudo. Interessante 

pensar que Malinowski contou sobre cada uma das libras esterlinas que recebeu para fazer a 

pesquisa...  

Falar de não ter uma casa, de não poder guardar arquivos. Já li e já fichei os argonautas, mas 

não pude guardar o caderno. Vou ter que ler de novo. 

Autoetnografia? Sim. E diretamente da precariedade. Fico pensando: o que será que isso 

causa no leitor? Estamos tão acostumados a ler e a escrever sobre a precariedade de nossos 

interlocutores. Mas e aí? E quando é sobre a do antropólogo? E quando o antropólogo nessas 

condições escolhe interlocutores que parecem não experienciar precariedade?  
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A língua. Inglês... quem falava errado era o antropólogo. Despreparado ele? Seria muita 

inconsequência política falar ou pensar isso. Inglês e escola pública é uma combinação que 

freia qualquer julgamento contra o antropólogo em questão. “Como você aprendeu inglês? 

Questionavam com espanto meus interlocutores em Oslo... eles sabiam que no Brasil poucos 

falam inglês....  

A antropologia, digo etnografia, realmente não pode ser feita com esses parâmetros. Esse 

antropólogo não tem condições de fazer essa pesquisa com esses interlocutores. A 

antropologia não funciona se a hierarquia básica que garante uma posição superior para o 

antropólogo em relação ao interlocutor for invertida. Só se faz etnográfia se o interlocutor 

estiver abaixo ou pelo menos no mesmo nível (lembrei-me do trabalho de Jessica Sklair sobre 

filantropia em São Paulo e de como ela só conseguiu fazer o campo porque também tinha 

envolvimentos familiares com filantropia…  Quem faz filantropia além de ricos? Quem 54

então consegue falar com ricos?). Deve ser a segurança que permite a afirmação sobre o 

outro, sobre a vida ou conduta, ou prática do outro dentro de um formato etnográfico, só pode 

vir de uma relação de superioridade. Essa superioridade pode ser econômica, cultural, 

educacional...  

Não se entra facilmente nos campos de estudos de elites de ONGs internacionais. Agora eu sei 

disso. A não ser que seu pai ou tio, ou sua mãe, faça parte desse mundo ou conheça pessoas 

que o façam. Esse definitivamente não é o caso de um antropólogo filho de agricultores que 

frequentaram a escola apenas até a quarta série e que mal sabem o que vem a ser antropologia, 

ou o que é uma ONG ou onde fica a Noruega. Seria muita ingenuidade crer que esse 

antropólogo teria alguma chance real muito boa. O que a família dele não pode oferecer está 

muito além de uma ajuda financeira.  

Esse antropólogo bem que poderia ter escolhido um tema de pesquisa mais simples, 

convenhamos. Precisava ter escolhido um trabalho de campo internacional? E, acima de tudo, 

já não bastando tamanha audácia, precisava ter escolhido a Noruega? Um dos países mais 

caros do mundo...  

 (SKLAIR, 2007, p. 108)54
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Obviously, não ia dar certo. Não tinha como ele voltar para o Brasil com seus cadernos de 

campo todos muito bem produzidos e organizados, todo cheio de si e preparado para começar 

a fazer suas falas explicativas sobre cooperação internacional.... o antropólogo ainda estava 

digerindo o grande conjunto de experiências que tinha vivido.  

Para completar, o pobre antropólogo ainda ia se aventurar no processo seletivo do doutorado. 

Será que ele não sabe dos limites? Será que ele não sabe que não vai dar conta? Mas a questão 

é de outra ordem. Doutorado emendado significa continuar morando em São Paulo. Significa 

continuar com o plano da carreira acadêmica. Mas e a aprovação para o doutorado? Será que 

vem? Não culpemos esse antropólogo se não vier. Era coisa demais na cabeça ao mesmo 

tempo.  

Quem controla os desejos? O antropólogo estudou bastante na graduação. Viu pesquisas 

internacionais. Teve uma formação eurocentrada... conheceu pessoas que tinham feito 

pesquisa no exterior. Ele também podia fazer. E eu pude. E, com as inúmeras ajudas descritas 

nas paginas anteriores, eu fiz. E ela é isso aqui. Pode ser torta. Pode ser manqué. Mas 

ninguém pode pedir que eu entregue uma pesquisa semelhante a que seria entregue por um 

antropólogo que desfruta ou desfrutou de posição de acúmulo de privilégios.  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Epílogo  

Começo esse epílogo com duas citações longas que funcionam como dois corrimões bem 

resistentes, desses que nos ajudam quando estamos quase caindo. As reflexões presentes nelas 

forma primordiais em todo o processo de escrita desta dissertação. A primeira vem do livro 

Women Who Make a Fuss: The Unfaithful Daughters of Virginia Woolf: 
“Pode muito bem haver uma conexão entre essa falta de resistência ao que está nos 
fazendo alinhar [à competitividade e à demanda por produtividade das universidades 
que tem destruído possibilidades de pensamento livre] e a maneira pela qual, por 
várias décadas, as universidades “suportaram” o que é chamado, em seus termos, de 
democratização. Pode-se dizer que a universidade apenas aguentou a chegada de 
“recém-chegados”, a quem o conhecimento universitário não é algo que lhes é 
justamente devido, mas sim uma aventura para uma terra desconhecida - primeiro: a 
chegada de meninas, em seguida: jovens de classes “menos privilegiadas ”e depois: 
imigrantes. Se havia uma preocupação coletiva, não havia sido a da transformação 
da chegada de jovens que não eram “herdeiros” pré-formatados em um desafio, 
oferecendo-lhes conhecimentos que lhes seriam dignos ou que lhes abririam outros 
horizontes para além de aderir à “elite”, tal como foi definida sem eles ou mesmo 
contra eles. Em vez disso, a preocupação tem sido a ameaça de uma "redução de 
excelência". Você é bem-vindo e sua presença é normal, pois somos "democratas", 
desde que nos nossos termos, para que nada mude. Você é bem-vindo, contanto 
que não faça confusão (fuss)…” (STENGERS, DESPRET & COLLECTIVE, 
2014,  p. 17, destaque meu)  55

E a segunda vem do volume dois de A historia da Sexualidade: 
“De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos 
conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho 
daquele que conhece? Existem momentos da vida em que a questão de saber se se 
pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, 
é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. (…) [A atividade filosófica tem 
como] direito explorar o que pode ser mudado, no seu próprio pensamento, através 
do exercício de um saber que lhe é estranho. O “ensaio” - que é necessário 
entender como experiência modificadora de si no jogo da verdade, e não como 
apropriação simplificadora de outrem para fins de comunicação - é o corpo vivo 
da filosofia, se, pelo menos, ela for ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma 
“ascese”, um exercício de si, no pensamento” (FOUCAULT, 2014,  pp. 13 e 14, 
destaque meu) 

 Com essas reflexões em mente, passo para algumas razões e porquês. A antropologia 

vem me colocando questões sérias (e complicadas) desde o primeiro curso dedicado à 

 “There  may  well  be  a  connection  between  this  lack of  resistance  to  what  is  making  us  fall  in  line  55
and  the way  in  which,  for  several  decades,  universities  have “endured”  what  is  called  their  
democratization.  It  can be  said  that  the  university  merely  put  up  with  the arrival  of  “newcomers,”  for  
whom  university  knowledge is  not  their  just  due,  but  rather  an  adventure  to  an unknown  land—first:  the  
arrival  of  girls,  next:  youth from  “less  privileged”  classes,  and  then:  immigrants. If  there  was  a  
collective  preoccupation,  it  has  not  been the  transformation  of  the  arrival  of  young  people  who were  not  
pre-formatted  “heirs”  into  a  dare,  by  offering them  knowledge  that  would  be  worthy  of  them,  or  that 
which  would  open  horizons  other  than  that  of  joining the  “elite”  as  it  has  been  defined  without  them  
or  even against  them.  Rather,  the  preoccupation  has  been  the threat  of  a  “lowering  of  the  standard.”  You  
are  welcome and  your presence  is  normal,  for  we  are  “democrats,”  but on  our  terms,  so  that  nothing  
changes.  You  are  welcome as  long  as  you  do  not  make  a  fuss….”
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disciplina que fiz em 2013 na Universidade Federal de São Carlos. Esse curso ao mesmo 

tempo que me deu a certeza de que eu gostaria de ser antropólogo, me confirmou que a 

antropologia era uma disciplina perigosa (disciplina surgida em um contexto colonial, 

disciplina ligada a políticas eugênicas, disciplina que podia se tornar um importante braço do 

militarismo, disciplina que podia ser reapropriada de formas controversas para se dizer o 

mínimo). Mesmo assim, a antropologia parecia carregar uma possibilidade de liberdade 

interna e de traição de suas origens. A antropologia, de uma maneira específica, parecia uma 

disciplina que celebrava a existência de mais de um mundo. Parecia uma disciplina que 

poderia ajudar a ver possibilidades outras de vida. A antropologia parecia ajudar a ver outras 

possibilidades de existência. O que era apenas relativismo cultural a princípio foi se 

mostrando para mim como uma ferramenta potente para eu me localizar dentro do mundo (ou 

dos mundos). Com tantos mundos coexistindo, a antropologia parecia, então, ser uma ciência 

dos contatos e das intermediações entre mundos. Muito rápido fui percebendo os problemas 

que existiam na ideia de contato e também na ideia de intermediação (o famoso dar a voz, por 

exemplo).  

 A antropologia era uma disciplina que fazia o que então? Muito influenciado por 

Donna Haraway e Marilyn Strathern, e pelas discussões instigantes que a professora Catarina 

Morawska levantava naquela turma de ingressantes em 2013, eu decidi que entenderia a 

antropologia como uma disciplina que trabalha com relações (relações dos mais diversos 

tipos) e que estabelece conexões parciais com os interlocutores de pesquisa e com os pares da 

academia (o tal conjunto campo e teoria). Aprendi que as conexões precisavam ser 

localizadas, contigentes e principalmente corporificadas.  

 Tomar as relações como foco de estudo me fez pensar nas minha próprias relações (e 

conexões) e assim a minha formação em antropologia ma ajudou a trabalhar com meus 

próprios mundos. Com isso, eu pude vislumbrar outras formas de existência para mim 

mesmo. Isso foi muito poderoso e muito potente e, de fato, me ajudou a viver melhor. Isso, 

porém, não teve efeitos apenas na minha conduta de vida. Conceber a antropologia da forma 

como eu acabei de descrever, colocava questões sobre a forma como se fazer pesquisa em 

antropologia e também a forma para se escrever um texto nessa disciplina. Nada parecia fácil. 

A generalização era perigosa. E sempre haveria o risco de se criar as temidas categorias 

neutras ou então de estabelecer análises anônimas com pretenção de validade para todos. 
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Isabelle Stengers, ao contar que a escolha da palavra cosmopolítica para nomear um de seus 

mais importantes trabalhos veio num momento de muita inquietude no qual ela precisou 

desacelerar para evitar de cometer o maior pecado da tradição filosófica a qual ela pertence, 

me ajuda a por minha dificuldade de formação em antropologia em palavras mais 

explicativas: o pecado a que Isabelle se refere, e meu maior medo, é, nas palavras da autora, 

“transformar em chave universal neutra, isto é, válida para todos, um tipo de prática da qual 

nós somos particularmente orgulhosos” (STENGERS, 2018, p 445). 

 Desse risco, sempre eminente, passo para o segundo problema que identifico na 

antropologia. A Antropologia é academicamente perigosa (e agora academia tem sentido de 

carreira de trabalho). A formação em antropologia me impõe questões sérias tanto sobre meu 

processo de formação - estou falando de acesso a bolsas de estudo e a programas de 

permanência estudantil-, quanto sobre o que fazer após me tornar um antropólogo - estou 

falado de campo de trabalho. A questão não é apenas como me manter para poder dedicar 

tanto tempo é tanta energia aos estudos, mas também ‘aonde é que eu vou trabalhar?’ ou pior 

ainda ‘será que eu vou conseguir um emprego’. Essas questões são tão importantes para mim 

quanto aquelas relativas à produção de conhecimento que expus anteriormente. Estou falando 

de poder ter um “teto todo meu” (nem alugado eu consigo, como provam as minhas tentativas 

frustradas de alugar um apartamento aqui em São Paulo recentemente) e de poder “colocar 

comida no prato” com segurança. Essas preocupações ganham grande importância para mim 

em decorrência do contexto socioeconômico do qual provenho e pelo fato de minha formação 

em antropologia não estar dissociada daquilo que posso chamar de plano de ascensão social 

via estudos universitários, que foi iniciado por minha mãe quando eu ainda era criança e a que 

eu continuo firmemente apegado.  

 Ascensão social, preciso dizer, não é ficar rico pra poder ir para à Disney. É ter 

emprego com salário justo, férias, plano de saúde. Coisas que parecem básicas, mas que, 

diferentemente do que acontece com muitas das pessoas que estão ocupando posições de 

privilégio dentro da universidade, não são usufruídas pela grande maioria das pessoas nesse 

mundão injusto em que vivemos. Já que esses perigos da ordem da subsistência (e os medos e 

angústias que andam junto a eles) existem e ocupam parte significativa do meu pensamento, 

julguei, na escrita de minha dissertação de mestrado, que se eu os deixasse de fora (ou se eu 

os colocasse em um local de pequeno destaque, como nos agradecimentos, por exemplo, ou 
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apenas na introdução ou conclusão) eu estaria cometendo o pecado descrito por Isabelle 

Stengers e me alinhando à temida neutralidade. Pior ainda, se eu os deixasse de fora, eu 

poderia acabar correndo o risco de tirar minha figura enquanto antropólogo da jogada e, 

assim, fazer um texto descorporificado e deslocalizado no tempo e no espaço. Brasil de 2020, 

Governo Bolsonaro, retrocessos inimagináveis, não podemos esquecer! 

 É por isso que julguei importante que minha dissertação fosse entregue da forma como 

ela está. Como um produto que tenta localizar ao máximo de onde eu venho, aonde estou e a 

partir de onde eu penso, falo e escrevo. É por isso que a dissertação fala de minhas relações 

(dos mais diversos tipos) com a antropologia, com pessoas e com instituições em um contexto 

de democratização do acesso à educação pública gratuita que, infelizmente, é concomitante às 

ameaças e desmontes desse sistema. Triste. Trágico. Revoltante.  Essa minha dissertação, 

enquanto um texto de alguém que é a primeira pessoa da família que chegou à graduação e à 

pós-graduação em uma instituição pública, fala de uma casa que tem suas paredes ameaçadas 

de tombar justamente quando aqueles que nunca puderam nela pisar conseguiram, depois de 

muito esforço e de muita luta, começar a nela entrar. O pior é que nem muito bem recebidos 

nos fomos e que se insistimos em nela ficar, sabemos que seremos os primeiros a serem 

soterrados. Alguém já viu rico morrer primeiro? Eu nunca vi. Como falar disso em uma 

dissertação de mestrado sobre cooperação internacional? Isso me paralisou e quase me deixou 

muito doente. Os problemas eram grandes e as soluções nada óbvias. 

 Foi diante dessas circunstância que eu decidi não me curvar. E foi por isso que eu não 

me juntei à procissão dos que já estavam dentro da universidade, jogando seu jogo de acordo 

com suas regras. Foi por isso também que não me submeti com dignidade aos procedimentos 

de uma instituição que tinha feito de tudo para que, primeiro, eu não entrasse dentro dela e, 

segundo, quando finalmente entrei, para que eu não pudesse permanecer. Assim, eu decidi não 

fazer a dissertação que era esperada de mim e que tanto desejara, ou seja, aquele  texto 

etnográfico bastante formal sobre meu tema de pesquisa. Ao contrário, eu decidi fazer uma 

fuss (uma confusão). 

 Aqui preciso apontar que a imagem da procissão e o exemplo da recusa à submissão 

digna, assim como a ideia de fazer uma confusão, vem de Isabelle Stengers, de Vinciane  

Despret e do coletivo das demais filhas infiéis de Virgínia Wolf e do impacto que o livro 
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escrito por elas, o Women Who Make a Fuss: The Unfaithful Daughters of Virginia Woolf, 

teve sobre mim. Essa é a segunda ajuda de Isabelle Stengers para me tirar do imobilismo que 

eu estava diante da necessidade de escrever um texto em antropologia para terminar meu 

mestrado. Dessa vez ela não veio sozinha. Ela veio junto com Vinciane Despret, Françoise  

Balibar,  Bernadette  Bensaude-Vincent, Laurence  Bouquiaux,  Barbara  Cassin, Mona  

Chollet,  Emilie  Hache,  Françoise  Sironi, Marcelle  Stroobants e  Benedikte  Zitouni. Todas 

elas vieram graças a Juliana Boldrin, a responsável por encontrar e, posteriormente me 

apresentar, esse livro. 

 To make a fuss pode ser traduzido como fazer barulho, fazer um rebuliço. Acho que 

essa é a tradução mais apropriada, mas fuss também pode ser traduzido por “confusão". Esse é 

o uso que preferi em toda a dissertação. As filhas infiéis de Virgínia Wolf fizeram uma grande 

confusão, assim como Virgínia Wolf o fizera em 1938 quando publicou Three Guineas em 

resposta a uma carta que havia recebido convidando-a a assinar um manifesto em defesa da 

cultura e da liberdade intelectual no momento em que o nazismo avançava na Europa. 

Virgínia não só se recusou a assinar o manifesto, como também desafiou suas irmãs (outras 

mulheres) a não se comprometerem com a causa dos pais e irmãos, os homens educados que 

haviam acessado a universidade. Nas palavras de suas filhas infiéis, “[Virgínia Wolf] fez uma 

grande confusão [em Three Guinea]. Para conseguir ser capaz de dizer não a assinatura do 

manifesto [em defesa da liberdade], ela foi obrigada a criar um trabalho de memória. Página 

após página, ela relembrou as humilhações e exclusões de todas aquelas ‘filhas e irmãs de 

homens educados’ que não puderam ir para Cambridge assim como seus 

irmãos”(STENGERS, DESPRET & COLLECTIVE, 2014,  p. 24).  Porque então se 56

engajariam em tal luta em nome de ideias e instituições que não eram abertas para elas? Essa 

é uma das questões que emergem dessa grande confusão. 

 Isabelle Stengers, Vinciane Despret, Françoise Balibar, Bernadette Bensaude-Vincent, 

Laurence Bouquiaux, Barbara Cassin Mona Chollet, Emilie Hache, Françoise Sironi, 

Marcelle Stroobants e Benedikte Zitouni me mostraram, com dezenas de exemplos de suas 

 “ [Virginia Wolf] made  a big  fuss  about  it.  In  order  to  make  herself  capable  of saying  no,  she  was  56

indeed  obliged  to  create  a  work  of memoir.  Page  after  page,  she  recalls  the  humiliations  and exclusions,  
of  all  these  “daughters  and  sisters  of  educated men” who could not go to Cambridge  like  their  
brothers.”(STENGERS, DESPRET & COLLECTIVE, 2014,  p. 24). 
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próprias vidas dentro da academia, ao exporem como a produção (pensamento) de mulheres é 

colocado em posições complexas (para dizer o mínimo), como o pessoal é indiscutivelmente 

político. Foi a forma de expressão sincera e comprometida escolhida por elas, para assim 

poderem falar de suas experiencias dentro de universidades, que me deu coragem para 

começar a pensar em fazer uma confusão também, um reboliço na minha dissertação de 

mestrado, optando por falar bastante sobre a minha experiência enquanto aluno do Programa 

de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo. Com essa ideia em 

mente, conversei longamente com Caroline Spitzner e ela, como leitura e investigadora de 

teorias feministas incansável que é, me contou sobre uma conferência de bell hooks na qual a 

autora norte-americana discutia como a psicanálise, e não apenas o que é chamado de pessoal, 

é que é política (a epígrafe que abre meu terceiro capítulo) e afirmava que dizer que o pessoal 

é político não é suficientemente profundo. Assim Caroline Spitzner e bell hooks me ajudaram 

a dar um gás na confusão que eu estava pensando em fazer. Me ajudaram a, digamos, dobrar a 

meta e a ter a ideia de fazer uma dissertação com formato de terapia. Brincadeira ou não, fato 

é que Caroline Sptsner e bell hooks me ajudaram a ter confiança no meu pensamento e a 

acreditar que o que eu estava pensando era válido é pertinente. A ideia estava pronta. Restava 

a coragem para por em prática.  

 A coragem para fazer veio em grande medida de Dulce Morais, alguém que, com seu 

processo de aprendizagem sobre fazer confusão na sua própria vida, me mostrou como a 

abertura e o movimento, mesmo quando se tem medo, são sempre as melhores opções. Nada 

de paralisia. Dulce Morais, me ajudou na decisão para traduzir a palavra fuss como confusão e 

também a ter a coragem para enviar a primeira versão mais ou menos finalizada da minha 

dissertação/confusão  para o meu orientador já no mais tardar da hora (eu cogitei desistir de 

tudo até o último momento, cogitei ir mesmo para Cuba em fuga. Esse último é um 

eufemismo para coisa que não quero dizer).  

 Sobre a escolha da tradução para a palavra fuss, preciso contar um determinado 

acontecimento. Dulce e eu estávamos no ônibus indo do Butantã ao cento de São Paulo. 

Percebemos que o ônibus estava demorando para sair de um dos pontos. Escutamos então 

gritos do lado de fora. Era uma mulher com três crianças pequenas, duas delas dentro de um 

carrinho de bebê, tentando convencer o motorista a deixá-la entrar, junto com as crianças e o 

carrinho, pela porta traseira para, assim, se alocarem na área do ônibus destinada a 
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cadeirantes. O motorista se recusava a abrir a porta traseira e dizia que era para a mulher 

dobrar o carrinho de bebê e entrar pela porta da frente segurando as crianças. O carrinho 

estava com as duas crianças de colo e  com malas e algumas caixas de papelão. A mulher 

dizia que não conseguiria dobrá-lo. O motorista disse que se não dobrasse ela não ia. Quando 

o motorista ameaçou dar partida no ônibus a mulher gritou, ainda mais alto, perguntando ao 

motorista se ela teria que abandonar o carrinho, as malas e duas das crianças na rua para poder 

andar no ônibus. Nessa hora duas outras mulheres dentro do ônibus já estavam gritando 

também para que o motorista abrisse a porta traseira. O motorista cedeu. A mulher finalmente 

entrou com as três crianças dizendo que ela descia se aparecesse algum cadeirante precisando 

da vaga. Dulce virou pra mim e disse: tem hora que a única solução é a confusão e o barraco. 

Na hora do ocorrido eu não falei nada. Não consegui gritar mesmo sabendo que a mulher 

tinha que entrar no ônibus. Quando eu abri o livro Woman who make a fuss, alguns dias 

depois, eu me lembrei do ocorrido e a tradução estava feita. Junto com a tradução vinha mais 

um exemplo de que a confusão era realmente a única possibilidade em muitas circunstância. 

Isso me lembrou instantaneamente de Jaqueline Diniz, Camila Arioli e Karine Andrade, 

colegas de graduação em ciências sociais, que fizeram confusão e gritaram muitas vezes, 

chegando a parar algumas aulas, diante de casos de misoginia, de racismo, de classismo 

dentro de sala de aula (casos cometidas por professores e professoras, geralmente). Me 

lembrei de alguns dos casos e senti vergonha por não ter gritado e protestado junto com elas. 

 Muitas vezes, durante a escrita, eu pensei que não podia entregar uma dissertação 

igual a que entreguei. Pensava que eu estava arruinando minha possibilidade de carreira 

acadêmica. Pensava que poderia ser mal compreendido. Pensava que eu poderia passar muita 

vergonha, que estava me expondo muito. Pensava que me arrependeria. Pensava que enquanto 

uma pessoa pobre, eu não poderia arcar com as consequência do que estava fazendo. Pensava 

que eu poderia ser obrigado a devolver os recursos que havia recebido já que a dissertação 

sobre cooperação internacional não seria entregue. Essa deve ser a diferença entre a confusão 

que se faz no calor da hora e a confusão premeditada, sempre retomando que confusão tem o 

sentido dado a palavra pelas filhas infiéis de Virgínia Wolf. Todavia, quando eu sentia medo 

de fracassar ao fazer a dissertação da forma como eu fiz, eu me lembrava do arrependimento 

por não ter gritado junto com minhas colegas de graduação e por não ter gritado na situação 

dentro do ônibus. Me sentia hipócrita por ter coragem de pensar e de falar sobre o conteúdo, 
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mas não ter coragem de escrever e publicizar. Pensava que só podia ser um homem mesmo 

fazendo antropologia. Me sentia masculinista. Sentia que era um privilegio poder não fazer 

uma confusão para resolver um problema, assim como o era a opção de se separar o privado 

do público (o não acadêmico do acadêmico, o diário pessoal do caderno de campo, o trauma 

do dado). 

 No fim, não fazer a confusão era trair a mim mesmo, trair o que eu julgava correto. 

Tudo isso em nome de uma instituição e de uma disciplina que tinha tantos problemas e que 

havia me tratado tão mal. Eu sabia que os meu problemas não eram localizados. Muita gente 

sofre, e muito, para fazer antropologia aqui na Universidade de São Paulo e em muitas outras 

instituições. A decisão estava tomada: tinha que ser na base do grito e da confusão.  

 São portanto exercícios e tentativas de gritar que compõem parte significativa de meu 

texto. O resultado é difícil de adjetivar. É mais fácil definir a dissertação pelo que ela não é. 

Ela não é a etnografia sobre aparatos noruegueses de cooperação internacional que atuam na 

Amazônia visando promoção de políticas de igualdade de gênero. A dissertação conta com 

uma introdução que não é uma introdução, que funciona como os créditos iniciais, e com três 

capítulos. O texto de abertura não entrega muita coisa, assim como o primeiro capítulo não 

entrega quase nada sobre o que será o segundo e assim por diante. A ideia é que quem decida 

ler em sequência seja surpreendido conforme a leitura avança. A ideia é que haja um 

desconforto (uma sensação de perda) em quem está lendo.  

 O primeiro capitulo, já mais especificamente, trabalha com dois registros. O diário 

pessoal em itálico e o diário de campo, sem itálico. Não há uma advertência contando sobre 

essa distinção propositalmente. Há um exagero intencional na forma como o material de 

diário pessoal é apresentado e exposto. O objetivo desse exagero é uma reflexão circundante 

sobre a forma como antropólogos e antropólogas usam o material de diário de campo e 

escrevem sobre seus interlocutores. E se fosse com eles mesmos, será que eles falariam da 

mesma forma? Eu tive muita dificuldade pra escrever grande parte do que está em itálico (me 

expor foi doloroso e muito difícil) e isso me fez pensar na forma como eu escrevi cada uma 

das frases sobre meus interlocutores (sobre como os expus). O capítulo 2 é um exercício de 

escrita etnográfica. Uma tentativa de levantar uma etnografia diante dos dois tipos de material 

expostos no primeiro capítulo. É evidente que itálico e não itálico estão misturados, mas 

argumento que a antropologia insiste em tentar fazer divisões. É por isso que mobilizo os 
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trabalhos artísticos de Piet Mondrian e de Barnet Newman, bem como algumas querelas 

neoplásticas, para tentar construir a ideia de que há uma estética etnográfica opressiva. O 

problema que identifico em minha tentativa de escrita etnográfica, que de uma forma muito 

estranha vem do campo, diz respeito aos recortes exigidos para que experiências de campo 

possam ser transformadas em dados etnográficos. Digo que vem do campo pelo fato de ter 

sido especificamente uma pesquisa de campo com elites e segmentos dominantes o que me 

propiciou o pontapé das reflexões. Com isso eu chego em um  problema da fala (e da escrita) 

sobre o outro. Se os segmentos dominantes não querem que se fale ou se escreva sobre eles, 

deve mesmo haver um problema na escrita sobre o outro (sou muito devedor a Grada 

Kilomba e a suas reflexões sobre racismo cotidiano para ter chegado a essa reflexão). 

 O Capítulo 3 é o que realmente importa para mim e é o que eu dou mais espaço é 

destaque. É a volta de tudo sem mais distinção entre itálico e não itálico. As relações pessoais, 

acadêmicas, e de campo, assim como os desejos e medos, vêm tudo em pé de igualdade. Não 

importa se é autor ou autora (escrito ou falado), interlocutor ou interlocutora de pesquisa, 

amigo, amiga, mãe ou pai. Não importa se é museu ou universidade. Não importa se é livro, 

filme ou imagem. Não importa se é opinião ou achismo. Tudo aparece e tudo é bem vindo. 

Tudo me move e me faz pensar. É esse conjunto que compõe as 40 sessões 

psicoantropoanalíticas formam o capitulo. É nesse capítulo que aparece outra importante 

ajuda que tive. Estou falando da artista Lindsay Seers. Eu conheci o trabalho dela quando 

estava em Oslo. As provocações e ousadias de uma artista que transforma seu próprio corpo 

em uma câmera fotográfica para tentar resolver um problema grave de objetificação na 

técnica fotográfica não passou por mim sem deixar grandes marcas (boas marcas). É por isso 

que algumas de suas imagens, bem como algumas de suas provocações, povoam esse 

capítulo. O capítulo pode parecer desconexo. E é. Sou eu no “gabivã” ou no “divãnete”, para 

brincar com os locais destinados a se fazer terapia e psicanálise. Mas há pelo menos três 

movimentos acontecendo. Um é a tentativa de achar uma saída semelhante a de Lindsay Seers 

para a minha dissertação e assim escapulir da necessidade de se fazer algo com o qual não 

compactuava. Outro movimento é a tentativa de destacar as colaborações potentes de pessoas 

que informam meu trabalho acadêmico, mas não teriam como ser citadas dentro de um texto 

acadêmico justamente por não terem publicado nada é por não serem meus interlocutores 

(com grande destaque para minha mãe e para meu pai e para amigos e amigas). Esse segundo 
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movimento intencionalmente tenta tirar essas pessoas do lugar de menor destaque que é os 

agradecimentos de uma etnografia. Um terceiro movimento é aquele de acerto de contas com 

a antropologia. 

 Escrevendo o capítulo terceiro, ficou bastante explícito para mim que o problema no 

mundo não é perder o controle, seja de um texto, de uma pesquisa ou mesmo de alguma 

situação em nossas vidas. O problema no mundo é a existência de uma clínica que visa 

reestabecer o controle a qualquer custo. O problema é a existência dessa clínica e o fato dela 

ter sido criada por um homem branco europeu e ter insistido pesadamente sobre as mulheres. 

Estou falando da psicanálise. O problema no mundo não é fracassar em algum plano ou 

tentativa. O problema são as disciplinas que só conseguem lidar bem com histórias de sucesso 

(sucesso pode ser o bom, o coerente, o completo, o belo, o brilhantismo). Estou falado dos 

cânones e procedimento consolidados da antropologia e de muitas outras disciplinas 

acadêmicas.  

 A opção pela confusão irremediavelmente me levou a abalar minhas próprias 

convicções sobre disciplinas como a antropologia e a psicanálise, mas também sobre a arte e 

isso me fez levantar muitas questões para minha própria vida. Quem são as pessoas que 

admiro? Com quem eu quero ser parecidos no futuro? Quem me inspira? Quem me move? 

Acho que nesse ponto eu preciso contar o por que eu fui fazer antropologia? A resposta é 

vergonhosa agora, mas é bastante ilustrativa. Queria ser uma espécie de Lévi-Strauss, queria 

escrever coisas como ele tinha escrito. A leitura de Tristes Trópicos, quando procurava 

referências para escrever uma boa dissertação estilo Fuvest, foi o que me fisgou para a 

antropologia. Queria investigar questões grandes e dar respostas satisfatórias e complexas. 

Queria escrever textos que seriam chamados de impecáveis.  

 A minha dissertação é o túmulo desse desejo inocente. Falo isso porque ela me lembra, 

e depois de pública, sempre me lembrara, um esforço de tentar dizer o que eu sou. Essa minha 

dissertação me conecta com de onde eu venho e com de quem eu venho. Me conecta com 

quem me produziu no mundo. Me conecta com quem eu admiro nas mais diversas instâncias. 

Me lembrando dessas conexões, minha dissertação me ajuda, por fim, a vislumbrar quem eu 

quero ser. Quando eu não conhecia nada da vida acadêmica, quando eu não sabia o que era 

misoginia, quando eu não conhecia a geopolítica da produção de conhecimento, eu podia 

desejar ser como Lévi-Strauss. Esse desejo de colonizado era o que me fazia ser um corpo 
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dócil na academia (sem descompasso, que faz tudo que é esperado, que se cala quando precisa 

gritar ou chorar). Era esse desejo que me fazia ler a mim mesmo na chave da ausência e da 

incompletude e a gastar praticamente todas as minhas horas apenas com as atividades que a 

universidade me exigia. Agora que minha autoantropoanálise me levou ao ponto de 

“descoberta” e de publicização desse desejo, eu não tenho outra opção. Se esse desejo me 

subordinava, destruí-lo será minha maior pretenção académica. Agora eu não quero ser como 

um Lévi-Strauss. Essa é minha insubordinação. Um perigo que passei perto, mas que no fim 

do segundo tempo consegui frear, foi trocar Lévi-Strauss por Marilyn Strathern. Ingenuidade 

de principiante. Isso resolveria a misoginia apenas... os demais problemas seguiriam em 

desfile de banda militar.  

 Os perigos são constantes. Muitas pessoas podem pegar meu texto e apontar o quão 

eurocentradas são minhas referências acadêmicas (universitárias, artísticas). E são mesmo. E 

isso é um problema que preciso rever. A terapia autoantropoanalítica não foi tão longa assim e 

nossos processos de formação universitária não contribuem muito para rever esse tipo de 

postura. Reconheço que tenho um longo caminho a rever e ele diz respeito a quem eu vou 

admirar, a quem eu vou ler, e a quem eu vou citar. Todavia não deixo de destacar que eu cito, 

em pé de igualdade, quem não pode publicar livros e artigos. Essas desobediências já são um 

pouco uma postura contra o elitismo, o eurocentrismo e a colonização da produção de 

conhecimento. O texto da dissertação acaba aqui, mas a confusão (fuss) não.  
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