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Resumo 

Este artigo tem como objetivo discutir as premissas contemporâneas sobre 

autorrepresentação e suas articulações em torno dos conceitos de Identidade, Sociabilidade 

e Etnogênese, no âmbito da tensão entre os discursos acadêmicos, e as atuais rearticulações 

políticas dos grupos sociais.  A discussão central foca-se na demanda dos sujeitos políticos e 

suas apropriações do saber científico, como instrumentos de luta por direitos sociais 

construídos ideologicamente. Os processos de ressemantização e de autodefinição identitária 

são analisados à luz dos atuais processos de emergência étnica no cenário sociopolítico 

brasileiro. 
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Os processos de sociabilidades são elementos históricos, sociais e culturais 

elaborados por um amplo contexto interativo de grupos sociais em íntima relação com 

espaços físicos e simbólicos designados como Territórios, Regiões, Estados, Países (Nações), 

e também, por aspectos ideológicos ligados à ideia de Raça e Etnia, eivados por elementos 

complexos de distintividade. Todos estes elementos, quando amalgamados numa vivência 

instituída, criam uma dinâmica complexa que as Ciências Sociais denominam, de forma 

genérica, como sendo uma identidade. 

Postos assim, de forma tão linear, os conceitos de sociabilidade e identidade 

parecem homólogos. Entretanto, quando transversalizados por outros elementos, como 

modernidade, tradição, classe social, ou por categorias provindas de estudos empíricos, 

como marginalidade, mobilidade, localidade, entre tanto outros, suas características 

heurísticas demonstram o grau de complexidade embutido na dialética da abstração e da 

aplicabilidade de tais conceitos.  

A velocidade imposta pelo imaginário contemporâneo à vivência cotidiana, impetrada 

pela volatilidade dos mercados e dos saberes, leva-nos a devanear sobre quais realidades 

objetivas e subjetivas estão calcadas às sociabilidades e às identidades do Homo Aequalis 

(Dumond, Louis: 1977), construído sob a égide da ideologia da igualdade e do igualitarismo. 

Neste contexto volátil, como compreender a ontologia do Homem Simples?  Como este 
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Homem se representa e se vê ao se apropriar de categorias absolutistas, como ser um 

operário, um índio, um camponês, um migrante, uma mulher negra e militante; enfim, como 

podemos compreender as estruturas complexas que tecem estas múltiplas identidades?2

A busca por esta compreensão só se torna possível por meio de uma metodologia 

flexível, mas teoricamente bem fundamentada. Temos uma ampla gama de obras 

etnográficas, sociográficas e historiográficas que nos revelam como esta complexidade pode 

ser trabalhada. A obra de Michael Taussig, Xamanismo, Colonialismo e o Homem Selvagem 

(1993), é um exemplo bem sucedido de um estudo empírico sobre sociabilidades e fronteiras 

identitárias, que postula a realidade como inerente à sua interpretação. Com um enredo 

marcado pelos relatos históricos do terror e pelas narrativas da cura xamanística coletadas 

no sudoeste colombiano, durante cinco anos de pesquisa, entre 1969 e 1986, o autor nos 

oferece a possibilidade de olhar os acontecimentos da região através de uma discussão 

polifônica sobre os vários problemas, fenômenos e dilemas ressignificados pela herança de 

um colonialismo distante historicamente, mas sempre presente no imaginário da América 

Cristianizada. Tendo como referências teóricas a crítica marxista da Escola de Frankfurt, 

especialmente com Walter Benjamin, o realismo grotesco de Bakhtin, o discurso do poder de 

Michael Foucault, a dramaturgia de Brecht e Artaud e o surrealismo como mediação da 

interpretação e da representação, Taussig elabora o seu discurso textual por meio da técnica 

de montagem, cujo objetivo é estilhaçar o imaginário da ordem natural da linearidade 

científica ocidental. Reunindo dados históricos, textos literários e suas experiências pessoais 

com o poder alucinógeno do yagé e com os rituais das curas xamanânicas, o autor apresenta 

as narrações do terror e da cura no Putumayo, região intermediária entre os Andes e a 

Floresta Pluvial da Bacia do Alto Amazonas, na Colômbia. 

Taussig, ao encontrar uma realidade hibridizada (Canclini, 2006), que a princípio 

poderia ser retratada como uma realidade em estado de desconfiguração identitária de uma 

população indígena e camponesa acossada cotidianamente pelas guerrilhas e pelos grupos 

paramilitares, com um imaginário social preso ao terror do ciclo da borracha do século XIX, 

reconfigura sua análise e a instrumentaliza com a finalidade de retratar processos de 

sociabilidades e de identificação que passavam por uma profunda mudança estrutural e 

histórica. Lançando mão das justaposições dos discursos, de súbitas interrupções, da 

mudança de cena entre outros discursos, o autor rompe com a tentativa do ordenamento 

narrativo, estabelecendo um vínculo entre o terror, enquanto uma herança colonial, e a cura, 

enquanto um contradiscurso identitário. Na sua análise, o camponês indígena colombiano e 

pobre surge também como um xamã poderoso: um ser fronteiriço entre a lógica capitalista 

selvagem dos ciclos econômicos, do tráfico da coca e do poder emanado pelo Estado 

Autoritário. Neste jogo de espelhos, onde o mestiço pode se tornar, e muitas vezes é 

verdadeiramente, o “branco” dominador, o “índio” massacrado é um ente liminar, num 

processo de etnogênese incessante, desaguando numa multiplicidade de identidades sociais 

e históricas, cristalizadas no papel do traficante da fronteira, do pequeno produtor rural, do 
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trabalhador migrante das grandes cidades, da criança traficada como escrava, da mulher 

camponesa submissa a uma ordem patriarcal, entre muitas outras formas de sociação.  Em 

meio a todas as histórias de atrocidades e dominação que permeiam territórios fronteiriços, 

onde o Capital expõe sua face mais perversa, simbolicamente a religiosidade xamanística 

apropria-se da mitologia do dominador para fazer suas curas e, dialeticamente, se sobrepor 

a este dominador, curando os “brancos”, benzendo suas posses e imunizando seus bens da 

inveja alheia.  É para os territórios fronteiriços que se dirigem os que procuram um cuidado 

especial diante de momentos delicados de suas vidas, sejam eles dominantes ou dominados: 

a doença que não cessa, o bar que não progride, o gado que baba, o plantio (lícito e ilícito) 

que não deslancha, o vizinho que briga por mais terras etc. É a partir do espaço da cura e da 

morte, quando o negativo da vida sobrepuja-se ao positivo, que Taussig arma sua questão 

de análise sobre o poder e as sociabilidades criadas por ele.  

Não precisamos nos deslocar muito temporalmente ou geograficamente, além do 

cenário nacional, para esbarrarmos em tribos indígenas ressemantizadas, comunidades 

negras identificadas como quilombolas, movimentos sociais acionando elementos históricos, 

míticos e diacríticos como forma de negociação por direitos especiais (transformados em 

políticas públicas), como também, elites políticas regionalizando seus discursos em busca da 

perpetuação das estruturas arcaicas de poder. Afinal, a Nação Brasileira é produto histórico 

de um processo colonialista similar aos das Nações de origem hispânica, guardando 

obviamente suas idiossincrasias. 

Os processos colonialistas que tingiram a nossa história enquanto uma Nação e, por 

conseguinte, a emergência de uma identidade única de brasilidade, amplamente debatidas 

por obras seminais como Casa Grande e Senzala (Freyre), Raízes do Brasil (Buarque de 

Holanda), e Os Sertões (Euclides da Cunha), citando apenas algumas, nunca conseguiram 

sanar a dor estrutural de uma identidade mestiça. Esta singularidade nos remete, inclusive, 

aos mitos racialistas cunhados pela nossa intelectualidade nascente dos fins do século XIX e 

início do século XX, que, por virem de uma elite, também mestiça, e que mirava seu olhar 

para o além mar, obscureceram o nosso imaginário dominante. Este imaginário hegemônico 

raramente se atentou que em nossos sertões havia gentes das mais diferentes origens, 

sobreviventes de muitos processos civilizatórios.3  

João Pacheco (1987), ao discutir como a situação colonial brasileira criou um cenário 

sociopolítico de invizibilização das populações tradicionais e centenárias do interior brasileiro, 

cunhou a seguinte análise sobre como os grupos subalternos historicamente vêm criando, da 

mesma forma que o campesinato indígena colombiano estudado por Taussig, estratégias 

configurativas de realocação social: 

A expressão “índios misturados” – frequentemente encontrada nos Relatórios de Presidentes de 
Província e em outros documentos oficiais – merece uma outra ordem de atenção, pois permite 
explicitar valores, estratégias de ação e expectativas dos múltiplos atores presentes nessa 
situação interétnica. Em lugar de estabelecer um diálogo com as tentativas de criar 
instrumentos teóricos para o estudo desse fenômeno... a tendência dos estudos foi restringir-se 
aos trabalhos sobre a região (tal como a definem) e discutir a “mistura” como uma fabricação 
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ideológica distorcida.... No Nordeste, contudo, os “índios” eram sertanejos pobres e sem acesso 
à terra, bem como desprovidos de forte contrastividade cultural. (pág: 52)... É por isso que o 
fato social que nos últimos vinte anos vem se impondo como característico do lado indígena do 
Nordeste é o chamado processo de etnogênese, abrangendo tanto a emergência de novas 
identidades como a reinvenção de etnias já reconhecidas (pag:53) 
 

Estas estratégias nos reportam a Benjamin, quando este escreve contra o 

historicismo alemão e contra a história progressiva da social democracia. Em suas teses 

sobre a história, ele afirma que “a ideia de um progresso da humanidade na história é 

inseparável da ideia de sua marcha no interior de um tempo vazio e homogêneo” 

(pág:229)4. Para Benjamin, a história tem de ser pensada por meio da noção de “tempo de 

agora”, ou como ele afirma, “a história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo 

homogêneo, mas um tempo saturado de ‘agora’”(Idem, Ibidem). Sua tarefa é, sobretudo, 

estilhaçar a ideia de continuum da história. O tempo presente está carregado de passado, 

mas, enquanto citação, atualização no acontecimento único5.  

Isto nos remete, voltando à citação de João Pacheco, para a concepção da relação 

entre passado e presente contida no processo de etnogênese, conceito este utilizado para 

denominar o processo histórico de construção de coletividades e sociabilidades identitárias, 

que podem ou não instrumentalizar um princípio étnico. Segundo o antropólogo Miguel 

Alberto Bartolomé (2006), este processo é fartamente utilizado pelos grupos sociais 

subalternos como um instrumento político de empoderamento por meio de um discurso com 

fortes contornos de distinção identitária, revelando a plasticidade e a capacidade de 

adaptação dos grupos sociais frente às mudanças imponderáveis. 

Esta reconstrução de autopercepção grupal é um paradigma que acompanha o 

Homem Contemporâneo. Como nos lembra Simmel, os valores são relativos no tempo 

(história) e no espaço (estrutura), o que nos leva a observar que a existência grupal é uma 

resultante de variáveis práticas que passam da singeleza dos hábitos alimentares à crueza 

das hierarquias de classe, gênero e status. E para aqueles que não se encontram nessa 

conjunção de tempo e espaço, cabe-lhes apenas a insignificância da estrangeiridade, da 

liminaridade6 e da invizibilidade.  

No caso de uma pessoa estranha ao país, à cidade, à raça, etc, este elemento não comum, 
todavia, mais uma vez, não tem nada de individual, é meramente a condição de origem, que é 
ou poderia ser comum a muitos estrangeiros. Por essa razão, os estrangeiros não são 
realmente concebidos como indivíduos, mas como estranhos de um tipo particular: o elemento 
da distância não é menos geral em relação a eles que o elemento de proximidade. (Simmel, 
1983:187) 
 

Nesta posição entram todos aqueles que se inserem nos processos de marginalidade 

construída socialmente. O ser fronteiriço, ou seja, aquele que não se fixa numa identidade 

positivada, exala a ambiguidade e a hibridez imposta pelas reconfigurações da lógica 

                                                           
 
4 Tese 13, in “Magia e técnica, arte e política”, São Paulo, Brasiliense. 
 
5 De forma similar, Weber estabelece a história como um processo descontínuo, permeado por 

eventos significativos que se enroscam de forma elíptica no imaginário social de um grupo ou de uma 
Nação.  

 
6 O conceito de liminaridade e de indivíduo liminar é analisado detalhadamente por Victor 

Turner na sua obra “O Processo Ritual” (1974).  
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moderna, não se situando segundo as hostes das convenções e dos costumes. E enganam-se 

aqueles que apressadamente concluem que esta posição pode ser racionalmente controlada 

apenas e somente pelas volições individuais. Que ser humano prefere viver a alteridade (a 

negação completa ou parcial de uma identidade) e abrir mão dos laços complacentes do 

sentimento de pertença?   Como nos aponta Bourdieu, o indivíduo inserido num grupo social 

está constantemente negociando com as regras desta pertença identitária, buscando impor, 

em alguns momentos, parte da sua individualidade na dinâmica comunitária. Os projetos 

individuais nem sempre estão de acordo com os códigos sociais, e esta movimentação faz 

parte da dialética das sociedades.  

Portanto, a etnogênese também pode ser um bom instrumento analítico para 

pensarmos o surgimento de novas sociabilidades urbanas. Nestor Perlonger, ao fazer uma 

análise sobre o cotidiano dos michês que circulam pela zona central da cidade de São Paulo, 

aborda esta categoria, considerada maldita, com um conceito reificador dessa sua condição 

social: o território marginal. Como ponto de apoio a este conceito, este autor evoca outro, 

mais amplo, elaborado por Robert Park, que o cunhou com a finalidade de compreender a 

migração para os grandes centros urbanos americanos, principalmente para a cidade de 

Chicago, em meados do século XX. A partir desta realidade, nova para o cenário urbano 

americano daquela época, Park estabeleceu o conceito de "região moral", a fim de delimitar 

e compreender o movimento e as relações elaboradas pelos imigrantes. Ambos, Park e 

Perlonger, estavam buscando ferramentas epistemológicas que dessem conta de traduzir a 

movimentação dos indivíduos entre espaços reais, socialmente e culturalmente diferenciados 

e ressignificativos. Ambos demonstraram que não é necessário que os próprios órgãos 

estatais produzam territórios marginais por meio de decretos, como era o caso do antigo 

regime de Apatheid da África do Sul. A marginalidade imposta aos indivíduos pela sociedade 

que se estabelece como de acolhida, sejam eles negros, homossexuais ou migrantes (ou 

tudo isso ao mesmo tempo), já produz, de antemão, espaços geográficos diferenciados, onde 

indivíduos e grupos considerados marginais podem exercer e expressar as suas 

idiossincrasias, criando novas identidades.  Esta complexidade de pertencimento exigida pela 

modernidade impõe ao espaço de acolhida a construção de plurilocalidades, para que os 

sujeitos fragmentados possam ser incorporados de forma utilitária às várias redes de 

sociabilidades.  

Neste contexto, podemos pensar na modernidade, não apenas como a expressão de 

uma objetividade histórica, mas também como um simulacro concebido pelas estruturas do 

poder sistêmico. Frente a esta realidade, conclui-se que o conceito de cidadania, tão cara ao 

Estado Moderno e tão perseguida pelas sociedades ocidentais que se constroem como 

democráticas, não passa de uma utopia utilizada ideologicamente, principalmente pelos 

grandes centros e Nações, que, por questões de ordem econômica e histórica, 

transformaram-se em territórios de acolhida de uma grande massa de trabalhadores em 

movimento transnacional.  

Nesta subjetividade produzida pela alteridade, interagem o caos e a ordem, que se 

sintetizam nos territórios existenciais que dão vida às diferenças individuais e socioculturais. 

No caso específico da realidade dos grandes centros urbanos contemporâneos, o impacto 
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causado pelo choque entre as infinitas subjetividades que se infiltram em seu cotidiano 

estabelece o que Perlonger denomina de "hiperterritorialização em movimento", vivenciada 

pelos indivíduos por meio dos complexos processos de desterritorialização (ou 

desenraizamento) e reterritorialização. 

Todo este movimento perturbador da cultura urbana é algo recente para a 

humanidade. Enquanto, em 1950, cerca de 1/4 da população do globo vivia em aglomerados 

urbanos, em 1990, registrava-se a existência de 270 cidades com mais de um milhão de 

habitantes, o que representa cerca de 1/3 de toda a população mundial. Ao mesmo tempo, 

prevê-se que atualmente, no ano de 2010, a população urbana já tenha ultrapassado 3/4 da 

população mundial. (Fortuna, 1997) 

 Neste processo recente de ajuntamento humano, a cidade torna-se uma alegoria da 

sociedade. Esta sobreposição foi a bandeira da Escola de Chicago, principalmente de Robert 

Park que, na introdução da obra de Stonequist, "O Homem Marginal", estabelece como 

premissa que o que se diz sobre uma, pode-se dizer, cada vez mais, sobre a outra. Como é 

de conhecimento geral, Park assimilou esta postura metodológica do pensamento de Georg 

Simmel, de quem foi aluno. Para este último,  

o modo como o sujeito da metrópole recorre à subjetividade para objetivar as suas relações 
com outros e deles se dissociar, constitui uma das formas elementares de socialização em 
contexto urbano, capaz de assegurar ao indivíduo um grau de liberdade pessoal, sem paralelo 
em quaisquer outras circunstâncias (Simmel, in Fortuna, 1997: 09). 
 

 Por isso, tanto a modernidade, quanto a cidade, que a representa simbolicamente, 

constituem-se em campos sociais e políticos de negociação e confrontos, de desfecho 

incerto. 

 Os estudos de Loïc Wacquant, sobre os Guetos das cidades norte-americanas, 

apontam para esta mesma visão. Utilizando os conceitos de identidade étnica e de classe 

social, este sociólogo argumenta, por meio de suas pesquisas empíricas, que a guetoização 

das minorias, instaurada pelo avanço do neoliberalismo, efetivou a penalização e a 

criminalização da miséria nas sociedades ocidentais, apesar de apontar diferenças sutis na 

implementação deste processo, ao comparar as políticas públicas de ações sociais 

americanas com as dos países europeus, adeptos ao tratamento da pobreza por meio de um 

certo bem-estar social. 

Independente de tais diferenças, Wacquant não se furta a apontar para o constante 

“processo descivilizador”7 instaurado diariamente nos guetos negros norte-americanos, bem 

como nos grandes conjuntos habitacionais públicos e ocupações espalhados pelas capitais 

mundiais, apontando a transversalização  entre os processos de intolerância etnicorracial e 

as formas de dominação de classe.  

Essa identidade unificada não pode deixar de ser marcada pela ambivalência, na medida em 
que continua manchada pelo próprio fato da guetoização proclamar o que Weber chama de 
“avaliação negativa da honra” conferida ao grupo confinado. Ela tende, como consequência, a 
promover entre seus membros sentimentos de dúvida e de ódio contra si mesmo, a 
dissimulação de suas origens por meio do passing , a desvalorização perniciosa dos seus e até 
uma identificação fantasiosa com o grupo dominante. E, porque, a guetoização está, de forma 
típica, estreitamente ligada à etnia, à segregação e à pobreza, é difícil discernir de modo 

                                                           
 
7 Um trocadilho criativo com a análise de Elias sobre o “processo civilizador”. 
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empírico quais das propriedades exibidas pelos habitantes do gueto são traços culturais 
próprios ao gueto, em oposição às propriedades que são a expressão de uma classe, de uma 
comunidade ou de uma masculinidade. (2008:89) 
 

 Esta rotinização das violências objetivas e subjetivas causa um grande impacto na 

autoimagem dos indivíduos e dos grupos, nos quais, estrategicamente, tentam se encaixar. 

No processo de reconstrução identitária, imposta pelas mobilidades reais e imaginárias, não 

há como negar que essa situação tenha profunda influência no desenvolvimento e na 

consolidação do sentimento de identidade e orgulho do Homem Simples em relação aos seus 

semelhantes e à reelaboração de sua personalidade8.  

 Em sentido mais amplo, a ausência de um Estado gerador de bem-estar social vem 

empurrando boa parte das populações dos países considerados de terceiro mundo a um 

movimento de mobilidade, tanto interno, no caso de países como o Brasil, onde existem 

polos econômicos atrativos, como externo, como é o caso da maioria dos países pobres 

exemplificados de forma mais contundente pelos países africanos, que foram, até bem pouco 

tempo, colônias dos países europeus, principalmente de Portugal, da França e da Inglaterra9. 

Por meio desta movimentação global de mão de obra, milhares de indivíduos que estão à 

margem das instâncias burocráticas de seus países de origem e que penetram os espaços de 

migração por vias ilegais - absorvidos como mão de obra subproletária - necessitam da 

invisibilidade para circularem nos territórios circulatórios e de acolhida10.  

A mobilidade de uma grande massa populacional, seja dentro de países 

territorialmente vastos e economicamente desequilibrados, como o Brasil, ou entre países 

miseráveis e países de "primeira classe", vem criando nas últimas décadas um 

reordenamento rápido das populações invizibilizadas e marginalizadas pela história oficial e 

pelas políticas governamentais nacionais e internacionais. As redes de interligação criadas 

pelos territórios circulatórios, justamente por sua invisibilidade, quebram todas as formas de 

barreiras formais, como também aumentam os riscos e a liminaridade dos indivíduos em 

movimento. 

 Longe de ser um problema reversível e uma prova da decadência moral do Homem 

Contemporâneo, o conflito é a expressão de que a vida gregária depende continuamente da 

mudança para manter os indivíduos sempre aptos a estabelecerem relações intra e 

intergrupais. Da mesma forma, a reconfiguração espacial constante, imprimida pela 

mobilidade, não retira a importância que o espaço identitário tem para um grupo social. O 

que os estudos atuais demonstram é que os territórios circulatórios se sobrepõem cada vez 

mais como espaços de significação última para uma grande massa populacional em 

movimento. 
                                                           

 
8 Dentro da multiplicidade de experiências, supõe-se que a identidade base do indivíduo pode 

ser sempre bombardeada por contextos multirreferenciais. Os indivíduos que saltam de uma sociedade 
tradicional para uma sociedade policromática e polissêmica, como São Paulo, um centro urbano com 
mais de vinte milhões de habitantes, sentem claramente esta demanda de reconstrução identitária 
imposta pelo território de acolhida. 

 
9 A título de exemplo, os "sans papier" na França e ao "cucarachas" latino-americanos nos EUA. 

 
10 Juntamente com esta rede internacional de tráfego humano, surgiu o que os sociólogos 

franceses contemporâneos denominam de "economia subterrânea". Ver Alain Tarrius, 1992. 
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Como detectou Norbert Elias, sobre a posição dos outsiders, a proximidade 

geográfica destes com a população autóctone que os acolhe não sobredetermina o 

distanciamento simbólico que os acompanhará enquanto estiverem em curso. De forma 

similar, Simmel estabeleceu que um dos elementos que reforça a mobilidade e a 

ambiguidade do indivíduo em trânsito no mundo moderno são as várias formas de relações 

comerciais. Parece algo banal e simples de ser afirmado, mas somente um século após esta 

constatação feita por Simmel é que a sociologia conseguiu, empiricamente, detectar as redes 

da economia mundial subterrânea e seus impactos nas populações nacionais e nas relações 

políticas internacionais. Estas redes impõem atualmente aos países industrializados 

problemas de várias ordens, a ponto de mobilizar suas elites políticas na busca por soluções 

imediatistas que ajudem a conter os impactos provocados pela intensa mobilidade ilegal das 

populações consideradas de segunda classe. 

Neste contexto, a cidade já não pode ser um paradigma para a compreensão do 

fenômeno da mobilidade, como pregavam os teóricos da Escola Sociológica de Chicago, já 

que a mobilidade cria várias redes relacionais estabelecidas por territórios que não estão 

circunscritos a bairros, ruas e comunidades. A questão central está fincada nas múltiplas 

possibilidades de ressignificações que os grupos e os indivíduos ligados ao processo de 

mobilidade conseguem elaborar. Os estudos sobre processos migratórios nacionais e 

transnacionais11 apontam para uma existência ambígua de territórios sobrepostos, por onde 

circulam grupos distintos que, apesar de estarem cientes da imprecisão de suas posições 

sociais fora do seu círculo original, ainda assim permanecem por curtos ou longos períodos, e 

até mesmo de forma duradoura, nos universos que lhes são estranhos, mas que, de alguma 

forma, penetram nos seus imaginários. Este estado de liminaridade cria outras formas de 

sociabilidades positivas e negativas, pois o contato entre seres humanos diferentes é sempre 

tenso.  

Estas considerações nos levam a refletir sobre o papel das ciências sociais para 

dentro e para fora do âmbito do pensamento acadêmico, e a relação da nossa área de 

pensamento com o seu objeto de estudo. A grande beleza e também a maior maldição das 

ciências humanas é o que o nosso objeto pensa, fala, reflete e produz conhecimento. Ou 

seja, o nosso objeto objeta, argumenta, e produz uma reflexão sobre si mesmo. Então, o 

que distingue o nosso pensamento acadêmico do pensamento social construído no cotidiano? 

Sabemos que a familiaridade que nós, cientistas sociais, possuímos com o sujeito alvo das 

nossas pesquisas é um dos nossos maiores obstáculos epistemológicos.  

E, não por acaso, com a emergência de novos sujeitos políticos por meios de 

processos de autodefinição e ressemantização identitárias, a produção acadêmica 

contemporânea sobre estas emergências sociais, em boa parte, não se eleva a um 

pensamento científico crítico, mas se cristaliza como elaborações pseudocientíficas, eivadas 

de ideologias. Colocando de outra forma, seguindo as palavras de Bourdieu, muitas análises 

sobre emergências sociais e políticas de novos sujeitos sociais são construções do “senso 

                                                           
 
11 A produção acadêmica sobre esta temática é extensa.  
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comum erudito”, calcadas muitas vezes em ideologias teóricas, e que não podem ser 

confundidas com uma linguagem científica crítica. 

Não queremos, aqui, incensar uma visão positivista sobre a busca da neutralidade 

científica, já que sabemos que o nosso pensamento científico parte de uma subjetividade 

objetivada. Assim, podemos afirmar que o grande fetiche científico, denominado de método 

científico, por si só não gera absolutamente nada. Cabe às ciências sociais fornecer os meios 

para a elaboração de uma condição epistemológica que ampare uma integração entre a 

construção do conhecimento e o método de estudo dos sujeitos sociais criadores e 

detentores de uma visão de mundo a ser pesquisada. Devemos nos contentar com o fato de 

que não descobriremos o fim último das ditas realidades sociais, mas apenas revelaremos a 

sua multifuncionalidade de forma fragmentada. E é dentro deste contexto que as ciências 

sociais vêm sendo chamadas para fora da academia para participar, de forma ativa, dos 

movimentos sociais e étnicos dos vários grupos, que por longos períodos da nossa história 

social brasileira, foram invizibilizados: grupos indígenas na lutas por demarcações de suas 

terras, comunidades quilombolas ávidas por reconhecimento, grupos extrativistas ou povos 

tradicionais (licurizeiros, castanheiros, açaizeiros, etc) impotentes frente à destruição dos 

biomas que são seus territórios e meios de reprodução de vida, pescadores artesanais, 

marisqueiras, camponeses sertanejos de fundo de pasto; ou seja, uma infinidade de 

sociabilidades que emergiram em profusão nas últimas duas décadas. Estes processos 

etnogênicos são politicamente legítimos, até porque são frutos históricos do colonialismo. 

Não há nenhuma ética humana capaz de negar sua legitimidade, apesar dos esforços de 

muitos intelectuais em problematizá-los. 12

A tensão está posta! Cabe às ciências sociais não se furtar da ambivalência que seus 

temas de pesquisa lhes impõem. E a pauta da discussão do momento são as liquefações 

territoriais, a quebra das sociabilidades e as reconfigurações identitárias em vários níveis13. 

Por outro lado, a postura metodológica acordada como válida é a aceitação tácita do discurso 

do grupo e a maneira como este discurso valida a sua autodefinição. Temos outras formas 

concomitantes na busca pela compreensão das sociabilidades estudadas. Podemos analisar 

suas redes de organização, suas morfologias sociais, coletar suas memórias sociais a partir 

da perspectiva dos gêneros e das gerações, iluminá-los por meio dos dados estatísticos e 

pelo controle de variáveis, objetivar suas representações sociais e lutas de grupo e de classe, 

historicizá-los, enfim, podemos impingir uma intelegibilidade racionalista, mas que, sem 

dúvida, será sempre arbitrária. 

Há tensão, inclusive, na oposição que vários teóricos fazem sobre a concepção da 

utilização dos conceitos classes sociais e etnicidades como categorias analíticas 

incompatíveis14.  Já apontamos acima como Taussig e Wacquant demonstraram, através de 

                                                           
 
12 Demétrio Magnoli propõe um amplo e tenso debate sobre as consequências desses processos 

em sua obra “Uma Gota de Sangue. História do Pensamento Racial” (2009). 
 
13 Desde a reafirmação de uma emergência étnica negra e indígena até ao processo mais global 

da precarização trabalhista, que atinge formas tradicionais e modernas de trabalho humano. 
 
14 Ver Poutignat & Streiff-Fenart (1998) 
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seus estudos de caso, como esta postura ortodoxa é infundada, até porque não há como 

compreender as emergências sociais contemporâneas se não houver uma boa dose de 

flexibilidade metodológica. Temos que refutar o caráter primordialista, essencialista e 

fundamentalista construído sobre ambas as categorias para compreendermos que, num 

processo etnogênico, estão presentes interesses políticos, econômicos e simbólicos dos 

grupos sociais que, em si, já são produto de lutas micropolíticas e se organizam sempre de 

forma hierarquizante, mesmo que estejam lutando por reconhecimento igualitário dos seus 

direitos, enquanto um grupo situado perifericamente ao poder central. Dito de forma direta: 

os pescadores artesanais podem lutar por aposentadorias e auxílios especiais, mas isto não 

fará com que, nas relações intragrupais, dividam igualitariamente suas áreas de pesca; os 

camponeses ligados ao MST podem lutar por uma reforma agrária equânime, mas a divisão 

de trabalho baseado no gênero não será modificada quando as famílias vierem a ser 

assentadas. Poderíamos nos alongar nestes exemplos, mas cairíamos na mesma questão: os 

grupos sociais utilizam-se do discurso étnico, ou tradicional, como um discurso definidor de 

uma identidade de projeto15.  

Neste contexto imposto pela realidade empírica, há uma problematização que 

percorre os estudos sobre etnicidade, sociabilidade e identidade na atualidade. Num mundo 

hibridizado, onde os discursos essencialistas da identidade, da autenticidade e da pureza 

cultural não têm mais sentido, como afirma Canclini, o que é que vemos? O que é que 

dizemos que vemos? O que pensamos entender da fala do outro? O que é que entendemos 

que os outros dizem que veem de nós? Esse jogo de espelhos entre um e outro é o tema 

central quando pensamos na emergência dos novos sujeitos políticos. A imagem da 

alteridade que caracteriza os discursos identitários e étnicos entre aqueles que se 

representam como negros, índios e brancos já está cristalizada. Na análise sociológica sobre 

estes discursos, não há verdade a ser descoberta. Cada grupo emitirá o seu discurso dos 

seus lugares já pré-estabelecidos pelo jogo histórico e social. Assim, não é intuito do 

cientista social colocar-se, de antemão, num destes lugares. O nosso papel é mostrar que a 

representação que um grupo faz do outro possui consequências políticas. Nesse sentido, a 

distinção entre a realidade e a ficção deixa de ter sentido, mas a análise dessa realidade 

passa a ser o objeto central da produção científica sobre as lutas, as formas e os confrontos 

sócio-históricos entre os mais variados grupos.  

No atual contexto nacional, as lutas fundiárias, por exemplo, veem sendo 

reestruturadas por demandas de reconhecimento territorial que partem, não mais de um 

discurso político de confronto de classes, mas por lutas micropolíticas de identidades 

ressemantizadas. Esta mudança significativa de luta por uma nova forma de estruturação 

fundiária tem ligação direta com a forma de como o discurso étnico fixou-se na constituição 

de 1988, por pressão legítima dos movimentos sociais articulados em rede, em defesa das 

                                                           
 
15 Ver Gilberto Velho (1987). 
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minorias sociais, materializando-se em artigos constitucionais e em decretos 

governamentais16. 

Este processo tem sua história construída no interior das lutas populares das 

Pastorais, criadas em meados da década de 197017, e dos estudos acadêmicos sobre as 

populações indígenas no nordeste18 neste mesmo período. Neste entrelaçamento entre 

várias entidades e frações da sociedade civil, gestou-se o atual cenário político de lutas por 

reconhecimento territorial, acesso à propriedade fundiária e por vizibilização de grupos 

extrativistas tradicionais. O que unifica estes diferentes grupos é a reivindicação por direitos 

patrimoniais, calcados na definição de uma memória grupal, na ocupação de um território e 

na construção de uma identidade de projeto baseada na noção de etnicidade autodefinida. 

A luta está posta e os lados se empoderam e se instrumentalizam de acordo com as  

alianças construídas historicamente. A elite fundiária brasileira tem boa parte dos aparelhos 

estatais e da grande Mídia19 ao seu lado, já os camponeses matizados se articulam com os 

movimentos sociais (religiosos e laicos) e com setores da intelectualidade nacional e 

internacional. 

A eficácia simbólica dos discursos midiáticos busca dar legitimidade a uma estrutura 

fundiária inventada e mitificada juridicamente pela Lei das Terras de 1850. Por outro lado, os 

estudos acadêmicos buscam fundamentar a legitimidade dos direitos consuetudinários, 

criando um contradiscurso ao mito elaborado pelo direito positivo sobre o sistema de 

propriedade, aceito como legítimo pelo Estado Brasileiro. Frente a esta realidade, os 

conceitos de identidade, sociabilidade e etnicidade tornaram-se mais que simples conceitos 

científicos. Suas formas discursivas estabeleceram uma circulação de múltiplos significados, 

distribuídos para as mais variadas audiências, e subitamente tais conceitos saíram dos textos 

                                                           
16 “Entre as décadas de 1970 e 1980, o Movimento Negro consolidou sua organização e também 

sua visibilidade em âmbito nacional, associando suas ações ao processo de redemocratização dos anos 
80 e, especificamente, à formulação da Constituição de 1988, que permitiu a este movimento reivindicar 
uma reparação oficial para as comunidades rurais negras. Assim, após um processo de negociação entre 
o Movimento Negro e os parlamentares da Constituinte, estes capitularam ante a exigência de 
reparação, criando um artigo constitucional específico para as comunidades negras. Foi apenas em 
2003, no governo de Luís Inácio Lula da Silva, que foram criadas diretrizes concretas para o 
cumprimento do Artigo 68. O presidente definiu como órgãos competentes para a questão a Fundação 
Cultural Palmares e o INCRA (Instituto Nacional de Reforma Agrária), que atualmente expedem a 
certificação e a titulação de comunidades negras remanescente de quilombos. O Governo também criou 
critérios que denotam a transferência de uma abordagem histórica essencialista de quilombo para uma 
identidade étnica construcionista, especialmente ao requerer como central para o reconhecimento a 
autodefinição da comunidade, isto é, o autorreconhecimento público por meio de um requerimento da 
própria comunidade afirmando a sua constituição enquanto grupo étnico. Para tanto, o Estado assim 
definiu as comunidades:  

Artigo 2 - Consideram-se remanescentes das comunidades de quilombos, para fins deste 
decreto, os grupos étnicos raciais com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida. [BRASIL, Decreto 4.887/2003].”  Ver Capinan & Cardel, 2009. 

 
17  “É no final dos anos 60, particularmente após a decretação do ato institucional nº. 5 (AI-5), 

quando as liberdades mais fundamentais são atingidas e a corporação militar dá início a práticas de 
tortura sistemática de adversários, que a hierarquia eclesiástica começará a criticar a ditadura e a se 
preocupar com a situação das classes populares tanto no campo como na cidade.” (Garcia, Afrânio: 
2000:14) 

 
18 Ver Bartolomé, 2006. 
 
19 Vide reportagem da Revista Veja, de 05/05/2010, intitulada “A farra da antropologia 

oportunista”. 
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acadêmicos e transformaram-se em objeto de consumo político. Eles não intermedeiam 

apenas lutas de classes, mas mitos performativos que dão base à ideologia hegemônica 

dominante e às várias ideologias dominadas e subalternas.  

Como estes mitos nascem e passam a ter eficácia simbólica? Como um significante 

passa a ter múltiplos significados? Porque os mitos morrem? Não é de hoje que os discursos 

acadêmicos são utilizados ideologicamente. Eles já deram base ao determinismo biológico e 

geográfico, à falácia da democracia racial, à criminalização lombrosiana sobre a 

miscigenação, e a muitas outras reduções explicativas sobre a complexa formação da 

sociedade brasileira.  

Este é um problema a ser enfrentado constantemente pela ciência, mesmo quando 

levamos em conta o aviso de Bourdieu sobra a necessidade da vigilância epistemológica. O 

saber científico é gestado no interior de uma sociedade e parte de campos de poder 

distintos. Isto significa que os sujeitos políticos continuarão a manusear o saber científico 

gerado pelas ciências sociais como instrumentos legítimos de luta pelo que eles acreditam 

ser os seus direitos sociais.   

Em suma, os grupos sociais produzem teorias sobre si, que, por questões 

micropolíticas, já são expressões de lutas internas destes grupos. Portanto, o nosso papel 

enquanto cientistas sociais é permanecermos críticos quando à produção do nosso 

conhecimento, e mantermos claro, sempre, que a ciência é um campo de luta ideológica, 

mas que não é redutível a simples determinações de reprodução histórica e social. 
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