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PREFÁCIO 
Lucía Eilbaum1 

É com muita felicidade que apresento a publicação dos trabalhos expostos no I 

Colóquio de Monografias em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. A 

satisfação provém principalmente por se tratar de uma iniciativa dos estudantes em 

relação à produção por eles construída ao longo do curso de bacharelado em 

Antropologia. 

Sou professora do Departamento de Antropologia desde 2014, mas desde 2004 

estou vinculada institucionalmente à Antropologia da UFF. Inicialmente como estudante 

de mestrado e de doutorado, posteriormente como bolsista de pós-doutorado e finalmente 

como professora. Desde o início, como estudante, eu e meus colegas do Programa de Pós-

graduação em Antropologia e especialmente do Núcleo Fluminense de Estudos e 

Pesquisas, coordenado na época pelo professor Robert Kant de Lima, sempre de forma 

coletiva, promovemos encontros, colóquios e diversas atividades com o objetivo de 

publicizar e discutir nossas pesquisas e trabalhos, bem como o nosso processo de 

formação como antropólogos. Nesse sentido, já como estudante fui socializada na 

responsabilidade de assumir um lugar de iniciativa na organização, realização e 

institucionalização de tudo aquilo que como alunos desejáramos produzir ou aprimorar. 

Por isso, apresentar os Anais que resultam da atividade aqui exposta é uma gratificação 

pessoal e profissional com um projeto de fazer antropologia e de conceber a vida 

acadêmica de forma igualitária, inclusiva e universal.     

A inciativa aqui apresentada, assim como as edições do Encontro de Núcleos de 

Pesquisa, também organizadas pelos estudantes do Curso, ao meu ver, promovem um 

movimento na direção desse projeto, no intuito de criar ambientes e espaços de 

socialização e de debate amplos e horizontais. Destaco a importância desses encontros 

em sentidos diversos. Por um lado, a troca de ideias e saberes entre colegas, professores, 

pesquisadores e demais público interessado. 

Por outro, como espaço de socialização da comunidade acadêmica fora da sala de 

aula. Ela é sem dúvida um âmbito essencial de formalização e institucionalização do 

 
1 Professora do Departamento de Antropologia, do PPGA e do PPGJS, UFF. Pesquisadora Associada do 

INCT-InEAC e coordenadora do GEPADIM/UFF. 
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conhecimento e do processo de formação como antropólogos. Contudo, ao mesmo tempo, 

é um espaço limitado para outros tipos de troca e de interação. Diferencialmente, os 

encontros organizados por e para os estudantes têm o potencial de gerar intercâmbios 

menos rígidos, mais solidários e empáticos e, portanto, mais criativos do ponto de vista 

da “imaginação sociológica”, para lembrar a noção do Whrigt Mills ([1969] 1972). 

Por sua vez, esses encontros têm o potencial de reunir em um espaço e tempo 

comum estudantes que podem ser “familiares” entre si, mas não necessariamente 

“conhecidos”, nos termos do Gilberto Velho (1981). Ou seja, aqueles colegas que sempre 

vemos nos corredores, o bandejão, nos pilotis, ou até na sala de aula, mas que nem sempre 

sabemos sobre seus interesses de pesquisa, suas expectativas sobre a Antropologia, suas 

dificuldades e suas potencialidades. Quero dizer com isso que os encontros organizados 

para ouvir as experiências de pesquisa e formação, de trabalho de campo e de escrita, têm 

a capacidade de produzir a conversa entre iguais e assim compartilhar o conhecimento 

sobre os processos de formação. Por isso, os encontros como o aqui apresentado são 

lugares de aprendizado e também de produção de escuta e de afeto, peças fundamentais 

do conhecimento antropológico.   

Especificamente, a produção da monografia de final de curso é vista por muitos 

estudantes como um desafio e às vezes até como obstáculo na obtenção do título. É 

também em alguns aspectos um processo solitário que requer a construção de um projeto, 

a realização da pesquisa e finalmente a produção da escrita etnográfica. Mesmo com o 

apoio do/a orientador/a e do grupo de pesquisa ou de colegas próximos, há 

necessariamente momentos de solidão diante da tela do computador, ou das páginas de 

um livro. Ter ocasião de falar publicamente sobre esse processo e seu resultado – “meu 

TCC”!- é sem dúvida muito gratificante. Ainda mais fazê-lo diante dos colegas que 

passaram ou passarão por ele e dos professores e pesquisadores que poderão dialogar 

presencialmente sobre o trabalho.  

Particularmente, acredito que essa publicização é fundamental para que o 

conhecimento produzido no âmbito do Bacharelado em Antropologia alcance difusão, 

divulgação e ampliação entre públicos variados. Isso porque entendo que circulação de 

saberes para dentro e para fora da universidade é a razão de ser do conhecimento 

científico, seja qual for a área. Nem as descobertas das ciências naturais, nem os modos 

de compreensão de uma certa realidade social das ciências sociais e humanas terão sentido 

se ficam mortos nas prateleiras dos arquivos institucionais. Pelo contrário, eles ganharão 
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vida ao se espalhar e expandir em encontros, falas, livros, projetos de extensão, rodas de 

conversa e também na potencialidade que as redes sociais e outras tecnologias apresentam 

atualmente.  

Para finalizar, gostaria de reforçar minha admiração e apoio aos estudantes que 

promoveram a atividade aqui apresentada e outras semelhantes a ela. Acredito que a 

Antropologia não foi feita para estudantes conformados com um lugar passivo no fundo 

da sala de aula, com um discurso repetitivo de teorias, conceitos e técnicas. Pelo contrário, 

acredito que aqueles estudantes que buscam na Antropologia sua formação, procuram e 

encontram nela um modo de conhecimento, uma forma de olhar o mundo fundada no 

questionamento das certezas socialmente adquiridas e na reflexividade das próprias 

práticas e valores. Ao final, o clássico exercício de familiarização do estranho e 

estranhamento do familiar nos transforma, como já disse DaMatta (1978), em seres entre 

mundos, explorando sempre as potencialidades e os caminhos da diferença e da 

diversidade. Parabéns pela iniciativa! Por mais encontros, por mais trocas de 

experiências, por mais fôlego e força para a Universidade pública, gratuita e de qualidade!    

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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INTRODUÇÃO 

A JORNADA ANTROPOLÓGICA E O MAR DE POSSIBILIDADES 
Hugo Virgilio de Oliveira 

Theodoro de Carvalho Teles1 

   A saída da própria sociedade, o encontro com o outro e o retorno triunfal. É 

mais ou menos assim a tradicional jornada de qualquer herói que Roberto DaMatta (2010) 

usa para descrever o processo de “vestir a capa de etnólogo”, inclusive se tornando um 

“verdadeiro” antropólogo. Em grande medida, isso não é incorreto. Tudo começa quando 

estudantes ingressam na graduação em antropologia e se torna nítido o brilho no olhar 

que a autonomia e o mar de disciplinas que o curso oferece causam. Como escolher que 

caminho seguir se são tantas as possibilidades que interessam? Apostamos que todos já 

se perguntaram isso ao longo do curso.  

Primeiro você só molha o pé nesse mar: assiste as disciplinas que tem que assistir 

e evita fazer muitos comentários, afinal, quem é você para falar alguma coisa? O medo 

de errar e qualquer comentário parece absurdamente errado, como se uma simples palavra 

mal interpretada fosse te perseguir pra sempre. Não que algum rigor metodológico faça 

mal a alguém, mas como somos egocêntricos, não é mesmo? Talvez até o fim da 

graduação aquele professor ou professora nem lembre de você. Em seguida, você se 

aventura um pouco mais fundo, entre diversas teorias hoje consideradas racistas, 

LGBTIfóbicas, sexistas, segregacionistas e classistas, se questionando sobre como é 

possível que nossos antecessores limitassem tanto seu pensamento. (Ao mesmo tempo 

em que fazemos um trabalho perene para não cometermos esses antigos erros, quem sabe, 

não cometeremos novos?) As discussões agora são bem mais acaloradas e com mais 

firmeza: estamos aprendendo a nadar e já queremos atravessar o atlântico. Por fim, 

quando vemos, nós já demos a volta ao mundo: conhecemos pessoas, informações, 

teorias, aprendemos novas perspectivas e conhecimentos. Na praia nos aguardam 

ansiosos todos aqueles que colaboraram para que pudéssemos mergulhar no mar, agora 

não só de disciplinas, mas de possibilidades que a Antropologia proporciona.  

É nesse sentido que o I Colóquio de Monografias em Antropologia da 

Universidade Federal Fluminense foi pensado: navegando, ou melhor, mergulhando no 

mar de possibilidades que a Antropologia proporciona. Em tempos de constante ameaça 

 
1 Organizadores desta edição e estudantes no curso de Antropologia do ICHF UFF. 
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à produção de conhecimento, nosso objetivo foi apresentar e congregar o maior número 

possível de trabalhos e colegas que dialogam com a, ou são (mais propriamente dizendo) 

da Antropologia. Na abertura do evento2, como poderão notar nas próximas páginas 

destes Anais, partimos da experiência de nosso curso na UFF, ou das experiências 

monográficas que foram, com gosto e alegria, trazidas pelos colegas Diego Pérez Ojeda 

del Arco e Victória Franco Martin, recém formados antropólogo e antropóloga. Daniel 

Bitter, nosso então coordenador de curso evidenciou como a observação in loco de 

conhecimentos forjados no dia a dia que não necessariamente estão reconhecidos e 

renomados na episteme deve representar face às dificuldades porvir um potente campo 

de ação no e transformação do real. Felipe Berocan, chefe do Departamento de 

Antropologia, e o seguinte palestrante, contribui para a reflexão ao ressaltar a fragilidade 

de uma divisão que fora posta entre atividades acadêmicas e atividades políticas. Daí 

apontou que essa divisão cria dificuldades para o entendimento do lugar que nós 

estudantes podemos ocupar, donde, por coerência concluímos: a superação (e sim, a 

palavra é essa mesmo) dessa divisão pode também representar ao menos uma 

possibilidade real de agir. Isto é -não somente emocional, também não só racional, como 

se tratássemos de duas outras forças opostas. Diego Perez relembra como a motivação em 

campo e na pesquisa é crucial, no que Victória Franco conclui dizendo que além de tudo, 

é preciso se atentar para a solidariedade com as e os colegas em suas pesquisas. Coube, 

porém, a John Burdick dizer o que por vezes se tem alguma dificuldade em admitir: ‘o 

campo nos sacode’, isto é -chamou atenção para uma dimensão de afetamentos sem a 

qual esta disciplina dificilmente ou provavelmente nunca foi. Isso tudo também caminha 

na direção de reiterar o que seria óbvio de um ponto de vista de sua etimologia - 

antropologia, ciência de gente, saber de seres humanos. Trouxeram, nossos cinco 

palestrantes, comentários acerca de perspectivas de futuros tão desejadas por nós, 

estudantes nessa disciplina, e quem sabe, a cada dia mais realizáveis a medida que nos 

engajamos na produção mesma de conhecimento. 

Em grande medida consta-se que os trabalhos aqui publicados vão ao encontro 

dessas reflexões. Seus temas: os mais variados. Quem os escreveu: estudantes, por suas 

vezes as e os mais diversos, o que somente fica mais perceptível se considerarmos as 

 
2 Cuja gravação está disponível na plataforma youtube, na página do LEMI - Laboratório, Estúdio 
Multimídia Multiusuário do INCT-InEAC/UFF, no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=QVqUi7mDlLQ 
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pessoas envolvidas na realização das pesquisas, a quem chamamos interlocutores e 

interlocutoras. 

Certamente constitui tarefa (não penosa, mas) complexa lidar com a grande 

diversidade de pesquisas monográficas que o departamento e o curso de antropologia do 

ICHF UFF são capazes de proporcionar. Durante todos os momentos da organização do 

evento, nos pautamos pela garantia do maior número de possibilidades de todas e todos 

os nossos colegas participarem do evento. Por este motivo, criamos alguns GTs que 

imaginávamos que seriam rapidamente preenchidos, e de fato foram, além de termos 

indicado no edital que todos os trabalhos que demandassem um GT outro, seriam 

acolhidos sem distinção. 

Antes de liberarmos a programação, GTs a mais foram criados, outros unificados, 

e fechamos o primeiro Colóquio com 5 Grupos de Trabalho. Neles, alguns colegas 

apresentavam pela primeira vez, na modalidade que criamos para projetos de pesquisa, 

enquanto outros revisitavam suas monografias há muito apresentadas ou defendidas. Para 

estes Anais vieram apenas quatro dos cinco GTs, pois consideramos que a 

obrigatoriedade de publicação poderia gerar algum tipo de pressão estranha à atividade 

intelectual, o que foi com efeito ratificado nos agradecimentos de colegas que buscavam 

por hora apenas um debate verbal. E desses quatro GTs, apresentamos os artigos, resumos 

expandidos e resumos - cada um adequado às demandas específicas que cada pesquisa 

apresenta. 

Isso se relaciona com nosso interesse perene de promover um espaço de troca de 

conhecimentos e reflexões acerca de experiências etnográficas, o que com felicidade 

pudemos constatar ao longo do evento sem as supostas divisões hierárquicas que por 

vezes são insistentes na academia. O evento integrou pessoas dos mais diversos 

momentos da academia. Calouros que tinham curiosidade e interesse em experimentar 

apresentar uma proposta de trabalho e ouvir o que os mais experientes tinham como 

sugestão para quem estava “molhando os pés”. Estudantes com pesquisas em andamento, 

com etnografias em processo (opa, esse quase foi o nome escolhido para o evento), 

acontecendo agora enquanto escrevemos estas linhas. Essas e esses colegas estão 

produzindo conhecimento em meio a nós; talvez você pegue um ônibus todo dia, e dentro 

dele haja um estudo etnográfico em andamento, do qual você nem fazia ideia. Por fim, 

também acolhemos os já graduandos, tanto recentemente, quanto anteriormente. 

Puderam, elas e eles, assim partilhar suas primeiras experiências e as imbricações delas 



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16( 

 11 

advindas, contextualizadas com suas trajetórias acadêmicas. Isso tudo é espelhado nestes 

Anais, que humildemente começam a desenhar no curso de Antropologia do ICHF UFF 

um futuro no qual eventos como esse, cheios de entusiasmo e congregação, além de 

organizados entre estudantes e docentes, sejam cada vez mais recorrentes. 

Agora, nosso objetivo é apresentar esse árduo trabalho. Escrever não é fácil e 

também não é simples. Trata-se por vezes de um grande desafio imposto para muitas 

pessoas, em especial para pesquisadoras e pesquisadores de primeira viagem. Assim 

como uma monografia, mas com um peso e objetivos diferentes, publicar um trabalho 

apresentado em um evento requer tanta vontade e cuidado - de cuidar. É preciso estar 

atento à mensagem que se quer passar; em seguida, em receber as novas sugestões e 

comentários (mesmo que não se use todos) para, em algum momento se conformar que o 

trabalho está finalizado. Conformar, pois escrever, os processos nisso envolvidos, são 

perenes, e não necessariamente param quando entregamos nosso texto à equipe que fará 

os pareceres. Não terminam com um trabalho, começam. Muitas vezes estamos falando, 

inclusive, de um ponto de partida cujas discussões sejam completamente diferentes das 

iniciais. Isso ocorre em uma graduação, uma monografia e também em trabalhos aqui 

apresentados, o que nos faz desejar: que em breve estes anais possam ser revisitados (não 

somente) por suas autoras e autores, que terão assim uma dimensão processual da 

produção científica na qual trabalham. 

Com isso, após todo o processo que um trabalho pode passar antes de finalmente 

ser publicado, queremos compartilhar as ideias, os primeiros dados, os caminhos e os 

dados já apresentados de uma série de pesquisas que muito tem a contribuir para o 

conhecimento científico e para a sociedade de um modo geral. Convidamos vocês a 

embarcarem conosco nessa jornada, em nosso "mar de possibilidades", e conhecer esses 

interessantes trabalhos que aqui se encontram, seus contextos, engajamentos, potências. 
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Monografias de graduação em Antropologia da UFF:  
reflexões sobre práticas de pesquisa e de escrita 

Felipe Berocan Veiga1 

 Boa noite a todos e a todas presentes aqui no auditório do bloco P do ICHF. 

Gostaria de agradecer inicialmente ao estudante Theodoro de Carvalho Teles pela 

oportunidade de falar nesta mesa de abertura, pois foi ele quem me convidou 

pessoalmente, em nome do Centro Acadêmico de Antropologia – CAntro. Quero 

agradecer também à equipe do Laboratório Estúdio Multimídia – LEMI, que está 

transmitindo ao vivo e cuja difusão é fundamental aos nossos eventos acadêmico-

científicos. Obrigado ao Claudio Salles e a toda a equipe que coordenada por ele no LEMI 

– InEAC/UFF, por atender a meu pedido e realizar a transmissão desta mesa via internet 

por meio do canal do InEAC no Youtube.  

 Neste I Colóquio de Monografias em Antropologia da UFF, temos uma 

oportunidade ímpar de discutir um assunto que considero pouco debatido entre 

professores e também entre os próprios estudantes, que é a produção e o resultado de 

monografias finais de um curso de graduação. Para isso, contudo, gostaria de chamar 

atenção para alguns aspectos que considero importantes.  

 Primeiro, o fato de que este evento, assim como o Encontro de Núcleos de 

Pesquisa em Antropologia, nasceu de forma interessante, a partir de demandas do centro 

acadêmico e de sugestões que apresentei em reuniões do colegiado do curso de 

Antropologia. Essas ideias que ora se concretizam foram surgindo a partir de conversas 

entre os representantes dos alunos e nós, professores, à frente do departamento e da 

coordenação do curso de bacharelado de Antropologia. Esse fórum tem sido muito 

importante não só para tratar de questões propriamente relativas à gestão do curso, como, 

por exemplo, a reformulação da grade curricular e outras gestões fundamentais que vem 

sendo levadas adiante pelo professor Daniel Bitter na coordenação; mas tem 

proporcionado também um encontro de trabalho em que podemos nos ocupar 

 
1 Chefe do Departamento de Antropologia – GAP/ICHF-UFF e Professor do Programa de pós Graduação 
em Antropologia – PPGA-UFF. Pesquisador do NUFEP/UFF, do INCT-InEAC/UFF e do Laboratório de 
Etnografia Metropolitana – LeMetro/IFCS-UFRJ. O autor agradece ao estudante Cristiano Barcellos pela 
transcrição inicial da palestra realizada na Mesa de Abertura: experiências monográficas, durante o I 
Colóquio de Monografias em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, e aos membros do Centro 
Acadêmico de Antropologia pelo convite formulado para publicar este artigo. 
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reflexivamente de lacunas importantes como essa, considerando a necessidade de um 

debate mais sólido sobre a produção de monografias do curso de Antropologia.  

 Quero, portanto, chamar atenção para a importância desse fórum que é o colegiado 

do curso de Antropologia, do qual representantes dos estudantes e dos professores 

participam e pensam iniciativas em prol da formação dos alunos e alunas. Esse é um 

encontro regular não só de caráter decisório, ou seja, de tomada de decisão sobre questões 

acadêmicas e mais especificamente administrativas, mas trata também de um aspecto 

fundamental para as nossas atividades, que é promover uma reflexão comum sobre as 

nossas práticas cotidianas. Práticas rotineiras e, ao mesmo tempo, obrigatórias, pois todos 

os estudantes de Antropologia devem, ao final do seu curso, realizar uma monografia 

como requisito para sua formação no curso, o que não é uma exigência em todos os cursos 

universitários, como muitas vezes se pensa. Mas é, no nosso caso, e todos os professores 

e professoras do Departamento de Antropologia da UFF estão disponíveis para orientar 

monografias como parte de suas atividades regulares de formação acadêmica e 

profissional na área, compromisso reiterado a cada novo semestre que se inicia.  

 As monografias têm múltiplas dimensões importantes que eu gostaria de 

considerar. Trata-se, em primeiro lugar, de um importante mecanismo institucional de 

iniciação à pesquisa. Diante do quadro atual de redução considerável de recursos para 

projetos de pesquisa de iniciação científica, com a redução enorme da disponibilidade de 

bolsas do PIBIC, cresce a importância da monografia como forma de iniciação científica, 

justamente porque está instituída numa grade curricular como exigência à formação. 

Desse modo, todos os estudantes terão que passar por essa experiência de pesquisa e 

escrita monográfica no curso de Antropologia da UFF, sob avaliação final de três 

professores pareceristas, incluindo o próprio orientador ou orientadora, que irão elaborar 

seu pareceres. A nota final não é definida apenas pelo orientador, mas é o resultado da 

média das três notas atribuídas, divulgadas ao estudante juntamente com o parecer 

redigido pelos professores avaliadores. 

 O trabalho monográfico é muito particular em sua realização. Tem um aspecto de 

suma importância que é não só o fato de ser monográfico, de ter esse caráter 

marcadamente autoral, mas ainda de ter como resultado um texto marcado não só pela 

criatividade, mas também pelo ineditismo. Gostaria de chamar atenção aqui de um 

aspecto que é particularmente importante: uma monografia é um trabalho escolar, como 

muitos outros trabalhos que vocês realizam para as disciplinas, porém com um peso maior 
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do que todos trabalhos concluídos ao longo do curso. Do mesmo modo, é importante 

lembrar que uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado são também, em 

diferentes escalas, trabalhos escolares. Ou seja, não são uma sugestão particular de um 

avaliador, um desejo autoral ou mesmo um capricho individual de escrita por parte dos 

alunos, mas sim uma obrigação de se realizar um produto final, com forma e conteúdo 

seguindo padrões e regras da academia, que revela o modo como o autor estudante 

exercita, em torno de um determinado tema, o seu aprofundamento em termos teóricos e 

metodológicos, cujos resultados serão submetidos a uma avaliação com seus 

procedimentos regulares, pré-definidos conforme o curso. Trata-se, portanto, de um 

exercício em torno de um tema, levando o estudante a concluir seu curso com um 

aprofundamento temático que, de algum modo, já indica suas preferências e escolhas no 

campo de uma disciplina variada e envolvente como a Antropologia.  

 Embora a palavra monografia implique em escrever sozinho e a própria 

etimologia ressalte esse aspecto de um trabalho solitário do autor, o que exige 

concentração e disciplina para o êxito de sua realização final, existe também uma 

dimensão coletiva imprescindível no processo de produção de uma monografia. Essa 

envolve inicialmente a relação do estudante-autor com seu orientador, antes, durante e 

depois da fase de escrita, para, ao final, associar autor e orientador com os demais 

professores avaliadores, tendo por intermédio o texto finalmente concluído. Essa 

conformação, tão característica do trabalho acadêmico de caráter monográfico, se dá num 

contexto bem definido em que uma fase leva à outra, possibilitando, de algum modo, uma 

preparação para o passo seguinte.  

 Tal característica está impressa nesta própria mesa de abertura, em que, a meu 

lado, dois ex-alunos do bacharelado em Antropologia da UFF ingressaram em programas 

de pós-graduação, cursando Mestrado em áreas diferentes (Ciências Sociais e Medicina 

Social), em universidades diferentes (UERJ e UFPA), mas levando consigo uma 

bagagem, ou seja, levando as suas monografias como ponto fundamental.  

 Foi também o que eu fiz ao vir para o PPGA-UFF como estudante em 1999, 

quando vim trabalhar com o professor Marco Antonio da Silva Mello, meu orientador de 

Mestrado e Doutorado, a quem agradeço a presença aqui neste auditório. Eu tinha uma 

monografia de Graduação que não era em Antropologia, mas um trabalho final de curso 

de Comunicação – Jornalismo defendido na Universidade de Brasília, onde me formei 

em 1997. Não tinha os referenciais teóricos da Antropologia, estava sujeita a críticas 



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16( 

 15 

como toda monografia, mas tinha um tema. Tinha começo, meio e fim, ou seja, uma 

estrutura bem definida. Tinha questões relacionadas à metodologia do trabalho de campo 

e de pesquisa e as abordagens que eu pretendia fazer do ritual que eu estava estudando, 

que era a Festa do Divino Espírito Santo na cidade de Pirenópolis, no interior de Goiás. 

Então, eu já tinha uma espécie de cartão de visitas, que me possibilitou mudar de 

instituição, mudar de área do conhecimento, sem o qual eu não teria acesso. Mudar de 

cidade, de Estado e região, o que significou para mim então mudar de vida. Claro que 

estudar e fazer a prova para o ingresso no Mestrado foi muito importante também, mas 

ressalto aqui a importância de se levar um produto final de pesquisa para outra 

universidade, para outro lugar, onde que você possa dizer: – “Eu fiz isso”. E poder então 

ouvir, em contrapartida, de um professor experiente em pesquisa: – “E agora o que você 

pretende fazer?...”. Já é um passo fundamental para uma boa conversa, na busca por uma 

orientação em um programa de pós-graduação.  

 Este colóquio tem uma importância fundamental nessa etapa importante e menos 

valorizada do processo, pois configura-se como uma oportunidade excelente que os 

autores de monografias têm de poder fazer uma exposição pública do seu material, ou 

seja, dos resultados da sua pesquisa. Porque todos escrevem suas monografias e essas 

infelizmente ficam restritas aos departamentos, às coordenações de curso, aos professores 

avaliadores e, ao final, voltam à solidão dos arquivos do próprio autor. Não há a 

circulação que creio ser um aspecto fundamental das monografias, garantindo o 

compromisso acadêmico de devolução daquilo que se fez como autor, considerando aqui 

o estudante como autor, que é o que a própria monografia também possibilita. Desse 

modo, este colóquio também deve incentivar seus participantes na produção de resumos 

e artigos, porque será a partir dessa primeira exposição pública para muitos autores que 

surgirão convites para que publiquem seus resultados, seja em anais do próprio evento, 

seja a partir de novos contatos, iniciativas e encontros. Portanto, trata-se realmente de um 

passo importante para o cumprimento dessa etapa final, tantas vezes negligenciada 

justamente porque escapa aos procedimentos avaliativos formais, que é o de tornar 

públicos os resultados de uma monografia final de curso.  

 Eu não diria que uma monografia é uma produção inferior, como vocês disseram 

aqui na abertura do colóquio, mas sim uma produção que precisa ser valorizada. Ela não 

é inferior, mas é inferiorizada, inclusive pelos alunos. Não é à toa que esse auditório tem 

pouco público, ironicamente existem mais alunos inscritos na disciplina de monografia 
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este semestre do que assistindo a este colóquio sobre monografia. Esse é um aspecto que 

gostaria de chamar atenção também, inclusive porque meus orientandos de monografia 

não estão aqui, e só no semestre passado orientei cinco monografias, sendo duas de 

Antropologia, duas de Ciências Sociais e uma de Sociologia. Somente está aqui o Vinicius 

Rocha, que é meu orientando de Mestrado, avaliei sua monografia na área de História, 

mas não fui seu orientador de graduação. Enfim, queria de chamar a atenção disso, pois 

a ausência de circulação dos resultados acaba sendo uma frustração para nós, professores, 

que trabalhamos e orientamos as monografias. Eu esperava que meus ex-orientandos 

participassem deste colóquio organizado pelos próprios estudantes, fiz a divulgação do 

evento, mas infelizmente não houve adesão por parte deles. 

 Finalmente, quero chamar atenção para outros dois aspectos. Um é esse 

levantamento das monografias já produzidas por estudantes de Antropologia já formados. 

Eu estava viajando fora do Brasil, estive em Portugal apresentando uma palestra na 

Universidade de Évora, e antes disso conversei bastante com o Theo a respeito. Uma 

vantagem de Antropologia em relação a outros cursos aqui na UFF é que esse é um curso 

relativamente novo, com menos de dez anos de existência. Como nós temos 

aproximadamente cinco turmas formadas, é possível fazer um levantamento de todas as 

monografias que foram produzidas até aqui, coisa que outros cursos mais antigos, que 

remontam às décadas de 1960 e 1970, teriam muita dificuldade em fazer.  

 Diante de poucas turmas, é possível facilmente fazer esse levantamento das 

monografias do curso. E a partir desse quadro sinóptico, poder verificar quais as 

preferências temáticas, os interesses teóricas, as opções metodológicas, as orientações, os 

avaliadores internos e externos, os pertencimentos a diferentes laboratórios e núcleos de 

pesquisa. Enfim, o quadro permite observar todas essas tendências que produzem 

características gerais e específicas ao curso – inclusive a tendência atual, muito presente, 

de estudantes que estudam os seus próprios grupos. Então é possível fazer esse 

levantamento em um curso novo e, portanto, é possível conhecer melhor a realidade das 

monografias já produzidas aqui. E este colóquio possibilita isso também, na medida em 

que incentiva não só a produção futura, como também permite observar a produção 

recente e considerar isso como material de pesquisa, como eu incentivo o Theo e a equipe 

do CAntro a fazer.  

 Eu queria terminar chamando atenção para o perfil específico do Centro 

Acadêmico de Antropologia da UFF, porque tem uma compreensão muito fina em vocês 
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que é diferente de outros centros acadêmicos, não só de outras áreas, mas de outras 

universidades e também de outras épocas. Pois vocês consideram de uma maneira muito 

perspicaz que as atividades acadêmicas também são atividades políticas. E essa 

separação, durante muito tempo, sempre levou a uma dificuldade muito grande de 

compreensão do lugar de estar dos estudantes não só dessa universidade, mas em todas 

as universidades do mundo. O problema da evasão e da não inserção plena dos estudantes 

em atividades produzidas nos quadros da universidade, a falta de engajamento de alunos 

e alunas em atividades acadêmicas não é um problema da UFF, nem das universidades 

do Brasil, mas é um problema mundial. Eu estava conversando com hoje com o professor 

Luc Boltanski, um dos grandes sociólogos da França que está nos visitando esta semana, 

e ele comentou sobre o mesmo problema nas universidades em Paris. E ouvi sobre o 

mesmo problema em Portugal do professor José Resende. Por onde a gente passa, a gente 

observa. Então, eu queria terminar minha fala com essa observação, saudando o Centro 

Acadêmico de Antropologia e incentivando vocês a produzirem mais, mais e mais. Muito 

obrigado!
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As comunidades quilombolas de Santarém/PA e o Porto de Maicá: os efeitos 
sociais de um empreendimento anunciado 

Diego Pérez Ojeda del Arco1 

Palavras-chave: Populações quilombolas. Baixo Amazonas. Projetos 
desenvolvimentistas.  Licenciamento Ambiental. Consulta Prévia. 

Resumo extendido 

Nas últimas décadas foram produzidos um vasto número de estudos acadêmicos 

dentro das ciências sociais que focalizaram as suas análises principalmente nos efeitos 

sociais gerados pela construção de grandes empreendimentos industriais; efeitos estes 

que, na maioria das vezes, estavam relacionados aos deslocamentos compulsórios de 

pessoas e até de populações inteiras que se viram obrigadas a sair dos lugares onde tinham 

estabelecido não somente suas residências, mas também toda uma rede de relações sociais 

e culturais.  

As causas destes deslocamentos eram distintas e se davam devido à instalação 

dos próprios empreendimentos em lugares povoados, ao alagamento das terras, no caso 

dos projetos hidroelétricos, ou às ampliações de rodovias para a passagem de caminhões 

e obras relacionadas à implantação de logística. Os deslocamentos também eram gerados 

pelas consequências econômicas que se produziam no meio, privando às pessoas de 

poderem continuar a realizar as atividades com as quais asseguravam o sustendo familiar.  

Uma das caraterísticas compartilhadas por todos estes exemplos aqui 

mencionados é o fato de que os empreendimentos, para poder gerar tais efeitos sociais, 

tiveram que ser primeiro efetivamente construídos e instalados; o que poderia parecer um 

requisito lógico para que os efeitos pudessem acontecer. Cabe perguntar, então, se um 

projeto de grande escala pode produzir efeitos sociais em uma população, mesmo sem ter 

chegado a iniciar as suas obras de instalação. E, se for o caso, quais poderiam ser os 

efeitos sociais de um empreendimento industrial que não chegou a se concretizar?  

O presente trabalho monográfico buscará responder a essas interrogações por 

meio da realização de um estudo de caso detalhado, no qual analisarei, de maneira 

pontual, a situação social gerada como consequência do projeto de construção de um 

Terminal Portuário em especifico. Este porto, que estava planejado como parte de um 

projeto desenvolvimentista maior pensado para toda a região Norte do país, pretendia ser 

 
1 Mestrando em Antropologia pelo PPGA/UFPA, e Graduado em Antropologia pelo ICHF UFF. 
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instalado na chamada “boca” do Lago de Maicá, localizada na margem direita do rio 

Amazonas, no município de Santarém, no Oeste do Estado de Pará.  

Para viabilizar a presente pesquisa, realizei um trabalho de campo no município 

de Santarém e arredores, onde passei pouco mais de dois meses, entre janeiro e março de 

2017. Pude voltar em outras duas oportunidades, nos meses de agosto e outubro do 

mesmo ano. Durante as minhas estadias em Santarém, estabeleci contato direto com 

diversos atores sociais que tiveram alguma relação, ou mantiveram alguma posição, com 

respeito ao projeto de construção do empreendimento, o qual ficou popularmente 

conhecido como o Porto de Maicá. Todas essas entrevistas e conversações realizadas se 

mostraram realmente importantes, me ajudando a obter uma visão mais holística e 

abrangente do projeto em questão. Esta interação direta me levou também a delimitar 

mais especificamente o meu tema, o qual foi-se definindo por meio dos recortes 

etnográficos realizados.  

Assim, por terem ocupado um papel de destaque no debate gerado ao redor do 

projeto de construção do Porto de Maicá, o foco do presente estudo se centrará 

exclusivamente em analisar as consequências sociais que se fizeram presentes nas 

comunidades quilombolas da região, cujas respetivas associações compõem a Federação 

das Organizações Quilombolas de Santarém-FOQS. A interlocução mantida com os 

integrantes e representantes da Federação e das distintas associações quilombolas, se deu 

por meio de visitas pessoais que pude realizar a todas as doze comunidades quilombolas. 

Dessa maneira, foi possível manter um diálogo direto junto com os representantes da 

federação e os representantes e integrantes das distintas comunidades, que falaram sobre 

os efeitos sociais produzidos a partir da difusão do projeto de construção do referido 

Porto, que até o momento não chegou a se concretizar.  

Dessa forma, no transcurso do presente trabalho procurarei demostrar como 

grandes empreendimentos podem produzir efeitos sociais significativos, mesmo sem ter 

dado início às suas obras de instalação. Por meio de uma análise detalhada do projeto de 

construção do Porto de Maicá, de uma longa interlocução mantida com as lideranças da 

FOQS, e da visita às comunidades quilombolas da região, foi possível identificar uma 

série de efeitos sociais que as afetaram. Um destes, tal vez o mais expressivo, foi o 

sentimento de temor que proliferou devido às incertezas sobre as possíveis consequências 

que a construção do porto poderia ocasionar. Essas consequências, como pretendo 

demostrar ao longo do trabalho, não se reduziram simplesmente às questões ecológicas e 
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ambientais, mas abarcaram toda uma ampla gama de cenários adversos relacionados às 

questões econômicas e sociais.  

Será possível observar que o projeto de construção do Porto também gerou, por 

meio do seu respetivo processo de licenciamento ambiental, outras consequências 

entendidas como negativas por estes grupos. Exemplo disso foi o “apagamento” que 

denunciaram ter sofrido como comunidades quilombolas ao serem invisibilizadas de 

diferentes maneiras nos documentos elaborados como parte do procedimento 

administrativo de licenciamento ambiental. A partir da análise detalhado do EIA-RIMA 

foi possível identificar outras irregularidades que atestam a maneira em que são feitos 

estes tipos de estudos, orientados na maioria das vezes para assegurar a viabilidade dos 

empreendimentos em lugar de procurarem assinalar as suas possíveis consequências 

reais.  

Finalmente, outra consequência observada poderia, inclusive, ser considerada 

como positiva. Ela se refere ao fato da FOQS ter passado a lutar pelo reconhecimento do 

seu direito à consulta prévia, livre e informada, contemplada na Convenção nº 169 da 

OIT, saindo dessa maneira fortalecida do processo de luta pelo reconhecimento étnico. A 

Justiça brasileira, num caso representativo de judicialização do direito à consulta prévia, 

passou a respaldar esse direito em diferentes instâncias, tendo chegado inclusive a 

suspender o licenciamento ambiental do referido projeto, e, por conseguinte, o próprio 

projeto em si, até ser efetivamente realizada a consulta às comunidades quilombolas e a 

todas as populações tradicionais da região. Dessa maneira, a raiz de uma situação adversa, 

conseguiu-se estabelecer um precedente importante no que diz respeito à defesa dos 

direitos diferenciados das populações quilombolas do país. 

São estes tempos difíceis para todos, mas em especial para as populações 

indígenas e para os povos tradicionais, que já vinham sofrendo ameaçadas, mesmo 

durante governos de caráter mais progressistas, às suas condições de existência. Como 

bem apontou Maybury-Lewis: 

Não importa que as populações indígenas (ou tradicionais) sejam grandes ou 
pequenas, que sejam ubíquas ou distantes, que vivam em países dominados por 
regimes de direita ou esquerda, pois são exortadas ou forçadas a abandonar 
suas culturas em nome do desenvolvimento nacional. (MAYBURY-
LEWIS,1983:110) 

Foi precisamente a natureza desenvolvimentista do projeto de construção do 

Porto da Maicá outro aspeto que o presente trabalho também pretendeu colocar em 

evidência. Diante do reconhecimento constitucional dos direitos diferenciados das 
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populações tradicionais, valendo-se do discurso propriamente desenvolvimentista em que 

se sustentam a maioria destes grandes projetos de infraestrutura, a EMBRAPS, num claro 

ato de rejeição às condições de existência daqueles povos entendidas como “contrastivas 

à modernidade”, de maneira implícita deu a entender que “o sofrimento que por acaso 

possa ser infligido a tais povos e populações seria, em parte, justificável” (O'DWYER, 

2013:128).  

Assim, pode-se entender que o caso específico a ser aqui tratado, salvando as 

suas especificidades, é um retrato do que vem sendo observado em vários embates que 

nos últimos anos têm-se acentuado com maior força entre a instalação grandes projetos e 

as populações tradicionais de todo o país. De igual maneira, o caso a ser aqui tratado 

mostra também algumas das possíveis formas de resistência e articulação encontradas 

pelas organizações destes povos, que se recusam a abrir mão dos direitos por eles 

conquistados através de anos de luta continua. 
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Reflexões sobre o significado do campo 
 John Samuel Burdick1 

Meu nome é John, eu sou antropólogo, eu confesso: viciado, convicto e foi um 

grande prazer ouvir meus colegas aqui. As falas me tocaram e me comoveram porque pra 

mim o campo de pesquisa é uma área de transformação e eu fui convidado, se eu entendi 

o convite - monografia é um pouquinho fora do meu conhecimento institucional - do 

Hugo, meu colega na luta que eu amo bem, para falar um pouco da experiência do campo. 

Então vou tocar um pouquinho nesse assunto: eu tenho 35 anos de pesquisa no Brasil, eu 

cheguei pela primeira vez em meados da década de 1980 e desde então com muito campo, 

muitas pesquisas em equipe ou solitário. De todas essas experiências gostaria de contar 

duas ou talvez três, se tiver tempo, “historiazinhas” para ilustrar, por mim, um fato 

importante do campo.  

O campo antropológico para mim não é campo, não é etnografia, se não sacudir. 

Precisa ter uma sacudida profunda de valores, de identidade. Ou seja, precisa mexer com 

as nossas moléculas; se isso não acontecer não foi campo. Vou contar primeiro uma 

sacudida que eu tive, pois acho que a sacudida do campo é uma sacudida dos pressupostos 

cognitivos que a gente tem e isso foi um trabalho que eu estava fazendo nos anos 90 no 

Rio: 

Eu estava no campo pesquisando os devotos e as devotas da escrava Anastácia - 

cheguei a entrevistar umas 60, 70 devotas durante um ano para entrar nesta cosmovisão. 

Ainda assim, eu tinha uma agenda, um pressuposto: eu queria achar as devotas na escrava 

Anastácia, que se identificavam um ela por causa da identificação étnico racial; era para 

mim teoricamente importante essa teoria. Eu me lembro um belo dia em que eu estava 

em uma entrevista com uma certa Dona Madalena, uma devota, 70 e poucos anos e, vocês 

que fazem entrevistas etnográficas, sabem que as vezes parece que você esta tirando 

dentes. Você está lá, passa uma hora, você chega na segunda hora e eu estava querendo 

que ela falasse que é, de certa maneira, que ela era devota da Anastácia por que ela se 

identificava com ela como mulher negra. Eu queria aquele pedaço de verdade sociológico 

para colocar no meu artigo e ela resistia, foi uma resistência forte, ela não deixava. E 

finalmente ela ficou num certo momento na entrevista que ela falou: 

 
1 Historiador e mestre em história pela Yale University, doutor em Antropologia Cultural pela City 
University of New York e professor na Syracuse University. 
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-  “Ô John, perai ó, você esta querendo que eu fale pra você que sou devota da Anastácia 

porque eu identifico com ela por ser uma mulher negra?”  

- “Ah Dona Madalena, não não, não especificamente...”  

Ai ela interrompeu minha palavra  

- “Porque John, se isso é o seu objetivo, é muito superficial”. 

Eu fui sacudido né. 

- “Eu sou devota de Anastácia porque ela salvou a vida da minha filha, eu sou devota da 

escrava Anastácia porque ela é uma entidade milagrosa, eu sou devota Anastácia etc etc 

etc 

Em seguida, outra sacudida de campo reorganizou minhas moléculas: eu estava – 

esse foi no primeiro campo de 87, 88 – morando na Baixada, no quarto distrito, dentro de 

Xerém, num vilarejo que talvez alguns de vocês conheçam: Santo Antônio da Serra, todo 

mineiro ia lá. Eu estava morando lá fazendo um estudo comparativo entre a comunidade 

de base, a Igreja Pentecostal Assembléia de Deus e um centro de Umbanda, loucura minha 

porque os meus dias foram coisa de passar de manhã lá no templo de Umbanda, depois 

almoço na Igreja para a pastoral da terra, depois a noite etc. Então eu estava sempre 

andando e também sempre batendo nas portas das pessoas. 

Um belo dia estava bem cansado e cheguei lá; estava fazendo muito calor e eu 

cheguei de ônibus e eu fui na minha casa, abri a geladeira e, a única coisa boa dentro dela 

era uma gelada, uma cerveja Antarctica bem gelada e eu peguei um pouco. Estava 

precisando chegar na Assembléia as 18h porque ia ter um casamento lá, mas o problema 

comigo às vezes vocês tem esse negócio, você que conhece essas coisas da Biologia né, 

porque se eu pego só um golinho de cerveja da pra cheirar daqui até o final do dia. Eu 

não sei porque, um golinho deixa bafo e só chegando lá eu me dei conta: “Poxa vida, vixe 

Maria” eu precisava escovar os dentes e estava chegando lá na Assembléia de Deus, com 

os meus amigos sentindo o cheiro de cerveja e puxa. “Tudo bem John?” e eu não querendo 

abrir a boca pra eles não sentirem esse cheiro né.  

Entrei lá eu  me coloquei na parte de trás, numa banca muito longe do altar e todos 

começaram como vocês conhecem as cerimônias: começaram a orar e eu sou judeu, isso 

não faz parte da minha socialização religiosa nem nada, mas como estava imerso meses 

e meses nessa realidade da Assembléia, todo mundo orando e orando e, como sempre 

acontece antes mesmo do sermão, alguém se colocou e começou a profetizar. O profeta 
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se colocou de pé lá em frente “Aqui dentro deste lugar tem um pecador, aqui tem, ele 

anda de casa em casa fingindo que ele é cordeiro, mas ele é lobo. Ele bebe no sagrado, 

ele entra aqui bêbado, aqui. Ele vem, ele traz corrupção dentro deste lugar puro”, 

continuava assim profetizando, profetizando.  

Na minha cosmovisão ontológica isso não faz parte da minha religião, eu não 

acredito ontologicamente que o Espírito Santo desce e entra nas pessoas. Mas eu estava 

aqui: “Puxa vida, me descobriu” e não só isso, mas a culpa do antropólogo de ser cordeiro, 

lobo, não sei o que, batendo nas portas das pessoas, fiquei me perguntando se eu era 

cordeiro ou lobo? Mas o profeta continuava: “Mas tem um resgate aquele que é culpado 

com esse pecado agora fique de pé e confesse em frente das multidões o seu pecado, você 

vai ser perdoado”. Fiquei pronto para me colocar de pé e naquele momento outro cara se 

colocou de pé e confessou.  

Eu estava pronto para me colocar de pé e lá do outro lado da Igreja outro cara se 

colocou de pé e confessou tudo, salvou minha pele, mas eu fiquei com aquela culpa ao 

mesmo tempo que me dei conta de que o campo tem feito a magia do campo e criou em 

mim uma certa realidade que eu não entendia, eu comecei a comungar com esse modo de 

pensar, esse modo de cosmovisão mesmo que não tenha sido a mim.  

Então essa foi uma história de experiência de campo muito forte e tem outras 

histórias mais não sei vai ter mais tempo para uma conversa. Eu não vou contar mais 

histórias, tem muitas e nós só temos alguns minutos, eu sei que a minha fala ficou 

diferente dos outros, mas como antropólogo a gente ta querendo entrar em campo. O que 

faz o campo, o campo, eu estou colocando que se esse campo não sacode, não sacudir 

algo de profundo na gente, a gente não ta fazendo campo e com isso eu vou encerro a 

minha fala. Muito obrigado pelo convite. 
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RESUMOS EXPANDIDOS: 

Poder moderado em grupo de whatsapp 
Hanna Ribeiro Saracuza Luz1 

Palavras-chave: Campo virtual. Interação. Poder. Streamer. Grupo. 

Introdução 

 Este trabalho tem a proposta de observar, dentro de um campo virtual, a interação 

e funcionalidade de um grupo de WhatsApp2 entre indivíduos cujo único ponto em 

comum existente era a relação de fã que possuíam com um streamer3, tendo como 

enfoque a relação entre eles, a designação de “poder” dado aos moderadores4 e como o 

utilizam.  

 Coloco Becker (1977) e Elias (1987) como peças fundamentais para pensar essa 

questão de coletividade e a importância de seus integrantes e o entendimento destes sobre 

seus papéis para o grupo atingir sua funcionalidade e utilizo Bourdieu para reforçar a 

relação de poder que julgo existir no grupo. O tempo todo a ideia de ação coletiva é 

exibida na socialização do grupo, considerando que este não existiria sem os integrantes 

e nem se os mesmos não reconhecessem as normas que lá existem. 

Criação e Finalidade 

 O grupo de WhatsApp que decidi pesquisar é um grupo designado para fãs 

(chamados de “espectadores”) do streamer Arlindo Neto, ex-jogador profissional de 

esporte eletrônico5. Foi criado com o intuito de aproximação entre streamer e fã, contando 

com a presença daqueles que assinam uma mensalidade em forma de inscrição para 

suportar o streamer e daqueles que foram selecionados como moderadores de suas 

transmissões online. Contando hoje com 60 participantes de diferentes estados o grupo 

têm uma troca de centenas de mensagens diárias com diversos assuntos que não são mais 

focados no ponto original, que eram sobre o streamer, suas transmissões e o jogo que 

todos tinham em comum. 

 
1 Graduando em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense. hannasaracuza@id.uff.br 
2 Aplicativo de mensagens instantâneas. 
3 Pessoa que faz transmissão ao vivo de seus jogos. 
4 Pessoa que faz a moderação de um fórum de discussão ou grupo na internet. 
5 competições organizadas de jogos eletrônicos 
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 Dentre destes 60 integrantes há aqueles que mesmo estando em um meio social e 

de sociabilidade (Simmel, 1983) propício e designado para isso não se sentem ainda assim 

confortáveis para conversar e acabam não participando das conversas, há também os que 

participam demais das conversas na tentativa de forçar uma relação de amizade 

inexistente e são categorizados pelos integrantes que estão lá há mais tempo como 

“aleatórios” (aqueles que participam ativamente do grupo porém não são tão próximos 

dos integrantes, não possuem fortes amizades), a partir dessa diferenciação entre os 

integrante a criação de um segundo grupo, que chamarei de “círculo interno”, foi uma 

solução que possibilitava aprofundar a relação de amizade entre os que já se identificavam 

entre si 

 A entrada e saída de integrantes do grupo, decisão tomada pelos moderadores 

designados, era definida inicialmente pelo consumo, aqueles que se inscreviam ganhavam 

permissão para participar do grupo. Porém hoje em dia o grupo, que foi criado em 

16/11/2017, não tem só os inscritos e moderadores iniciais, tem também aqueles que não 

podem mais pagar a inscrição e os que mais participam nas conversas durante as 

transmissões. Pode-se dizer então que o grupo sofreu uma ressignificação após a 

consideração e a aproximação dos próprios espectadores que criaram um vínculo social, 

uma amizade, através do compartilhamento de ideias e gostos similares. Inicialmente 

tendo como requisito fundamental o consumo. 

O grupo e a proximidade 

 Sendo dividido entre os integrantes antigos (que se consideravam os “verdadeiros” 

integrantes), os “aleatórios” (já mencionado acima) e os “quase verdadeiros” (aqueles que 

estavam muito próximo dos “verdadeiros” porém não haviam o tempo de participação 

necessário) o grupo contava predominantemente com integrantes do sexo masculino, a 

presença feminina em certos pontos de suas conversas recebia um destaque de controle, 

muitos assuntos eram evitados uma vez que evidenciada a presença de duas ou três das 

meninas lendo o grupo, apenas em alguns momentos a presença de meninas era colocada 

no centro de brincadeiras, como para criar “casais” entre os integrantes. O grupo contava 

com diversas brincadeiras próprias iguais a esta de criar casais falsos, a que mais me 

chamou atenção e destacou uma importância para analisar era a “brincadeira” de expulsar 

um integrante por algum tempo quando este falava algo definido por eles como “sem 

noção” ou apenas como forma de provocação. 
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 Esta última brincadeira era exclusiva podendo ser feita apenas pelos poucos 

integrantes que recebiam o posto de “moderadores” e demonstra, talvez, uma posição de 

poder entre eles. Esse posto era designado àqueles que ajudaram na criação do grupo e/ou 

se mostravam capazes de ajudar na organização deste grupo. Havia, entretanto, alguns 

integrantes que consideravam essa brincadeira um “abuso de poder”, o que gerava 

discussões internas. A brincadeira e a discussão interna é considera já uma forma 

funcional da estrutura do grupo como indivíduo/sociedade. Elias (1987) diz que “Toda a 

maneira como o indivíduo se vê e se conduz em suas relações com os outros depende da 

estrutura da associação ou associações a respeito das quais ele aprende a dizer ‘nós’”. 

Ou seja, o moderador possui sua função dentro do coletivo, porém este só existe a partir 

das relações e “símbolos” existentes a partir do grupo, apesar das reclamações sobre 

abuso de poder os integrantes aceitavam o fato de que existia um poder a ser abusado, 

eles legitimam a posição de poder do moderador.  

 Bourdieu (1983) diz que: 

“Mas a condição de entrada no campo é o reconhecimento da disputa e, ao 
mesmo tempo, o reconhecimento dos limites que jogo devem ser ultrapassados, 
sob pena de exclusão do jogo. Segue-se daí que da luta interna só podem sair 
revoluções parciais, capazes de destruir a hierarquia, mas não o próprio jogo.”  

 Uma vez ignorando os limites das brincadeiras e questionando o “poder” 

relacionado com a posição de moderador um integrante, quando não aceitava uma 

brincadeira, que era a relação de sociabilidade do grupo, ou inventava uma brincadeira 

não aceita pelos outros integrantes sofria como punição a exclusão do grupo. A posição 

daquele que faz a brincadeira pode ser deslocada porém ela sempre irá ocorrer. 

As divisões internas 

 Após a quantidade de conflitos entre os integrantes um dos moderados, Nicolas 

“Moon”,6 me informou sobre a existência de um segundo grupo, esse com apenas 15 

integrantes, onde havia uma maior comunicação e possuía uma maior intenção de 

sociabilidade entre eles. Sem nem perguntar sobre os motivos para a criação do grupo 

secundário ele me contou que:  

“a grande maioria (dos que participam do círculo interno) sabe te explicar como 
surgiu o círculo interno (termo utilizado pelo próprio) mas você já deve ter 
percebido por que a gente acabou fazendo um grupo secundário. Tem uma galera 
nada a ver ali, e o pessoal que se dá melhor e conversa direto acabou se juntando 
em outro grupo.” 

 
6 Apelido utilizado no grupo. 
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 O grupo tinha um canal de voz próprio no Discord7 com níveis mais bem divididos 

ainda, para entrar era necessária a aprovação dos integrantes criadores do grupo e uma 

vez lá dentro eles te designavam a um cargo, criado por eles, com algum nível de 

permissão diferente.  

 Alguns dos cargos eram brincadeiras sem diferenciação entre os integrantes, 

porém três cargos em específico explicitava uma hierarquia definida pelo nível de 

envolvimento do integrante com a criação e manutenção do grupo, cargos de nível 

hierárquico maior permitiam movimentar os integrantes entre as salas de voz e ter acesso 

a salas “invisíveis”. No círculo interno o conflito sobre “abuso de poder” não era comum 

uma vez que cada integrante sabia o posto que ocupava. 

 Becker (1977) diz que: 

"Na medida em que um mundo tiver constituído uma rotina própria e 
estabelecido maneiras convencionais de se desempenhar as atividades a que seus 
membros habitualmente se dedicam, as pessoas poderão participar na qualidade 
de membros plenamente competentes, isto é, que sabem exatamente como fazer 
bem e facilmente tudo o que tem que ser feito" 

 Ou seja, uma vez que foram absorvidos e aceitos os papéis de cada integrante foi 

possível ocorrer a fluidez do grupo, porém quando um indivíduo desejava desviar ou 

modificar a ordem de poder já definida a funcionalidade entrava em risco e era papel do 

moderador, através da expulsão, ratificar as posições de cada indivíduo.  
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7 Aplicativo de voz voltado para comunidade de jogos que permite a criação de canais próprios contando 
com salas e cargos gerenciados pelo criador do canal. 
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Considerações sobre o social e o técnico em um campo fake 
Rodrigo Januário Martins Domingues1 

Palavras-chave: Antropologia digital, Ciberespaço, Fake. 

Introdução 

Já conhecido tanto pelo senso comum quanto como interesse antropológico2, o 

fenômeno fake3 se adensa com a “popularização” das fake4, aumentando a aparente 

dicotomia que envolve o ciberespaço e a “realidade”. Se tratando minha pesquisa da 

convivência com personagens interpretativos de temática erótica na rede social russa vk5, 

o termo “fake” torna-se problemático, uma vez que implica em uma dualidade entre real 

e falso. “Ser” alguém fake dificilmente poderia ser concebido ou compreendido fora do 

contexto das redes sociais. Isso porque na maior parte das plataformas sociais, a 

personalização do perfil é livre. O usuário que assim desejar, encontra pouco ou nenhum 

empecilho em preencher dados de nome e fotos como bem quiser, idealizando assim um 

perfil que não corresponderia a um “eu verdadeiro”. 

Assim como Leitão e Gomes (2011) problematizam os dois (ou mais) corpos 

empregados por elas na pesquisa que realizaram no Second Life, o ambiente virtual – 

como aspecto técnico – possibilita a dissociação do “equipamento corporal” do off, 

condição básica para a “avatarização”6 e o “tornar-se fake”7, que dizem respeito ao on. 

Enquanto plataforma, o vk se diferencia de outras como o facebook8 por ser menos 

 
1 Aluno de Antropologia da UFF 
2 SEGATA, Jean. “Lontras e a construção de laços no orkut”. Dissertação (Mestrado em Antropologia 
Social), UFSC, Santa Catarina 2007. 
3 Do inglês “falso”. 
4 CELI, Renata. “Fake news: o que é, consequências e redação!”. Stoodi. 03 de jan. de 2019. Disponível 
em: <https://www.stoodi.com.br/blog/2019/01/03/fake-news-o-que-e/>. Acesso em: 10 de jun. de 2019. 
5 vk.com 
6 É utilizado pelas autoras em um sentido equivalente à “humanização”. Enquanto “humanizar” seria 
atribuir aspectos humanos a animais e objetos, a “avatarização” diria respeito a ganhar características de 
“avatar”, os corpos digitais utilizados no Second Life. 
7 Ao pensar nas questões de assumir um perfil fake para a pesquisa, me proponho a fazê-lo de maneira 
muito próxima ao proposto por Leitão e Gomes (2011) e seu conceito de “avatarização”. 
8 Facebook.com 
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conhecido9, e por ter “maior tolerância” a respeito de compartilhamento de material 

erótico10.  

O grupo com o qual construí minha pesquisa tem como característica ser voltado 

para o erotismo, realizando “turnos interpretativos” de temática erótica, compondo 

encenações de sexo através da troca de mensagens escritas. Nesse sentido, tenho como 

objetivo tratar da relação entre fatores técnicos e sociais, problematizando a cisão entre 

estes dois polos através das relações entre usuário e plataforma na experiência fake sob a 

ótica da Teoria Ator-Rede de Latour (2015), definindo a indissociabilidade destes fatores 

para a compreensão do campo. 

I. O SÓCIOTÉCNICO E O FAZ-SER FAKE 

Fakes seriam “personagens para brincar” (Segata, 2007) em qualquer rede social 

que possibilite a criação desses personagens. Segata (2007) em sua dissertação descreve 

como “P.Valdo” – um perfil fake – usufruía de certa liberdade “dissimulada e 

descompromissada”, usada para “alfinetar” os demais membros da comunidade estudada, 

aproveitando-se do anonimato que a sua condição fake permitia. Para meus contatos em 

campo, essa liberdade é descrita como uma “fuga da realidade”, uma oportunidade de 

“encontrar semelhantes, ou pessoas com gostos incomuns que não teria como ser 

aplicado no mundo humano”. Neste caso, não apenas o anonimato é possibilitado através 

da dissociação do usuário de uma rede social com seu corpo como também, a própria 

experiência interpretativa. Em campo, ser fake demanda uma rede social enquanto “pré-

requisito” técnico para as relações no ciberespaço uma vez que a personificação de seus 

perfis diverge em dados e aparência do self constituído e normatizado socialmente. Os 

personagens (on) divergem identitariamente (RAMOS, 2015) do corpo biológico (off) em 

um acontecimento que pretendo posteriormente trabalhar, sobretudo para  explorar a 

carpa negativa por detrás do termo fake. 

 
9 Aproximadamente 1 milhão de usuários brasileiros do vk, comparados à 127 milhões de usuários 
brasileiros do facebook: TND Brasil. “1 milhão de usuários brasileiros chegam a acessar o VK (“Orkut 
Russo”)”. 18 de fev de 2019. Disponível em: <https://tndbrasil.com.br/1-milhao-de-usuarios-brasileiros-
chegam-a-acessar-o-vk-orkut-russo/>. Acessado em: 08/06/2019, e OLIVEIRA, Felipe. “Facebook chega 
a 127 milhões de usuários mensais no Brasil”. Folha de São Paulo. 18 de jul. 2018. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no- 
brasil.shtml> Acessado em: 08/06/2019. 
10 YEGOROV, Oleg. “VKontakte is 10 years old: What’s the secret of the ‘Russian Facebook’?” Russia 
Beyond. 21 de outubro de 2016. Disponível em: 
<https://www.rbth.com/politics_and_society/2016/10/21/vkontakte-is-10-years-old-whats-the-secret-of-
the-russian-facebook_640871>. Acesso em: 24 de out. de 2018. 
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Aplicando os conceitos de Mauss (1974) a respeito da técnica na pesquisa do 

ciberespaço, Rifiotis (2012) aponta para que “havendo instrumento, há técnica”, e que “o 

corpo seria o primeiro instrumento”. Em consonância, aponta também para uma tendência 

em se valorizar o corpo em detrimento dos objetos manipuláveis com os quais constitui 

vínculo. Guimarães Jr (1999) se mostra igualmente preocupado a respeito do tratamento 

desigual que aspectos sociais e técnicos recebiam. Para ele, as tecnologias não apenas 

criam os ambientes de sociabilidade que caracterizam o ciberespaço, mas “engendram 

estes contextos, na medida em que estabelecem as condições necessárias para seu 

estabelecimento” (Guimarães Jr. 1999, p.3). A esse respeito, Rifiotis (2016) propõe um 

pensamento crítico com relação a oposição entre aspectos humanos e não-humanos, 

pensando-os à medida em que fazem diferença no curso da ação, e não como 

“mediadores” e “intermediadores” nas mesmas. As relações acontecidas no ciberespaço 

seriam mais que “comunicação mediada por computador”. Esta definição se mostraria 

limitada por não dar a devida atenção aos fatores técnicos envolvidos (hardware15, 

software16, etc.), os sujeitando à um papel secundário. De acordo com Latour (2015), 

antes de ser um mero instrumento que sofre a ação humana, os aspectos técnicos nos 

“fazem-fazer”. Portanto não estaria em questão considerações dicotomizadas e 

dicotomizantes a respeito de aspectos humanos (sociais) e não-humanos (técnicos), mas 

sim uma visão conjunta como proposta por Latour (2015). A relação entre o social e o 

técnico seria indissociável. É, no entanto, uma ação deliberada fazer um perfil fake. 

Envolve ação direta humana, um sujeito que se apropria de um objeto com determinada 

finalidade. Porém, ao assim determinar ignoramos o papel da rede – a internet enquanto 

um sistema de comunicação – no estabelecimento de um novo contexto de vivência e 

interação e o estabelecimento de um ambiente de sociabilidade.  

São os aspectos técnicos responsáveis pela “dissociação do corpo” que os “fazem 

ser” fake. Não há como o fake existir separado do campo social e do campo técnico, pois 

cada um destes aspectos se mostra interdependente na constituição do vínculo em questão. 

II. O fazer-se fake 

Não estando “presos” ao aparelho biológico, os fakes podem “ser” quem 

desejarem ser. Cada personagem pode escolher seu shape (aparência). Considerando a 

escolha da maioria dos perfis com quem mantive contato por terem aparência baseadas 
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em desenhos de estética anime11, a experiência interpretativa pode extrapolar 

“personagens comuns”. Por terem o aspecto de um desenho, um perfil de anime pode se 

encaixar em arquétipos mais amplos e que a aparência humana “real” dificilmente poderia 

assumir. Por isso em campo posso contar com contatos furries, criaturas 

antropozoomórficas que misturam características humanas com os mais variados animais, 

ou demônios com chifres, asas e caldas pontiagudas, com a pele das mais variadas cores. 

“As pessoas estranhamente gostam de pele azul”, me disse uma “nativa-demônio” ao 

tratar da dupla relação entre seu shape e seu aparente sucesso com outros players 

(referência ao jogador por trás do personagem). Dentro dessas possibilidades, os fakes 

também tem suas variações de gênero, podendo ser homens, mulheres ou futanari12, 

categoria que em campo se torna praticamente sinônimo de shemale13 para se referir a 

personagens que se assemelham a mulheres trans. Em meio a tanta “variedade”, sem a 

necessidade de modificar seus corpos biológicos, muitos optam por não assumirem um 

“shape fixo”, mudando cada um dos aspectos anteriores de acordo com a vontade e a 

ocasião. A respeito da construção e personalização de um perfil no orkut, Segata afirma 

que “o preenchimento dos questionários, do álbum de fotos, ou do espaço para os vídeos, 

não constituem tão somente os perfis (...) eles parecem não uma maneira de estar no orkut, 

mas de ser, naquele espaço” (2007, p. 40). Em meio a tantas possibilidades, a escolha do 

shape parece seguir os princípios da dádiva como proposta por Mauss (2003). Não seria 

tanto a vontade de “ter” determinada aparência, mas sim uma oferta de si através da 

aparência. Os shapes são uma conjunção da forma que se deseja ter em face à uma 

aparência desejada por outro(s), um convite à construção de relações, que dentro do fake 

se dão através das interpretações. De forma ao mesmo tempo descompromissada e 

interessada, cada fake parece dar-se em busca de receber um parceiro para interpretações, 

iniciando uma lógica de trocas a ser tratada em outro momento. 

III. A experiência fake interpretativa 

Inúmeras possibilidades marcam a vivência fake, não apenas na constituição dos 

perfis, mas também nas atividades interpretativas por eles realizadas. Descrevendo ações 

 
11 Animação em estilo japonês. Dentro da cultura pop e do senso comum, o termo se expande à estética 
japonesa, seja em obras de animação, quadrinhos ou jogos. 
12 Dentro das animações e quadrinhos japoneses, se refere a personagens, geralmente femininos, que 
possuem órgãos sexuais tanto masculinos quanto femininos. 
13 Termo popular norte-americano que, no século XIX, se referia pejorativamente a mulheres vistas como 
masculinizadas e gradualmente, foi sendo apropriado pela indústria pornô para designar mulheres trans que 
mantêm seus órgãos masculinos. 
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breves marcadas por símbolos gráficos (*,#,¨) os fakes experienciam dentro de suas 

aparências possibilidades de existências. Para isso, pretendo tratar a construção narrativa 

criada pelos jogadores como a construção de uma ficção literária. A esse respeito, Nodari 

(2015) caracteriza a ficção literária como uma criação que transcende o mundo 

“verificável objetivamente”, estabelecendo um “tratamento específico do mundo” e dele 

indissociável. Em uma analogia com o discurso poético, a ficção “tanto chama a atenção 

sobre si que faz esquecer o mundo, tornando-se outro mundo” (CANDIDO, 1992 apud 

NODARI, 2015, p. 43), permitindo ao seu leitor e / ou escritor “vivenciar” novas 

experiências através de “egos imaginários”. Portanto, a criação ficcional do role-playing 

em associação à construção conceitual do fake propicia uma mudança de perspectiva 

segundo uma “‘imaginação simpática’ que move a ficção segundo uma personagem” 

(NODARI, 2015, p.81), permitindo contemplar a “existência de quem nunca existiu”. 

Considerando a ficção interpretativa enquanto um exercício relativo à existência, 

as estórias criadas turno após turno atuam no sentido de proporcionar uma possibilidade 

existencial. Com uma perspectiva alterada pelo viés existencial e ficcional próprio do 

“alterego” escolhido, a experiência sexual fake se torna “possível”, livre da realidade e 

embasada pela existência imaginada. Para aqueles que escolhem a aparência 

antropozoomorfica, por exemplo, a ficção surge como o veículo que consolida a 

experiência através da possibilidade concebida por meio da conjunção sociotécnica. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CELI, Renata. “Fake news: o que é, consequências e redação!”. Stoodi. 03 de jan. de 
2019. Disponível em: <https://www.stoodi.com.br/blog/2019/01/03/fake-news-o-que-
e/>. Acesso em: 10 de jun. de 2019. 

GUIMARÃES JR., Mário. “Sociabilidade no ciberespaço: destinação entre plataformas 
e ambientes”. In: Reunião Anual da SBPC, 51, 1999. 

LATOUR, Bruno. “Faturas/Fraturas: da noção de rede à noção de vínculo”. Tradução de 
Theophilos Rifiotis, Jean Segata e Dalila Floriani Petry. Ilha – Revista de Antropologia, 
vol. 17, n. 2, 123-146, dez/2015.  

LEITÃO, Débora Krischke, GOMES, Laura Graziela. “Estar e não estar lá, eis a questão: 
pesquisa etnográfica no Second Life”. Cronos R. Pós Grad. Ci. Soc. UFRN, Natal, v. 12, 
n. 1, jan/jun, 2011. 

MAUSS, Marcel. [1925] “Ensaio sobre a Dádiva”. In: MAUSS, Marcel. Sociologia 
eAntropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

NODARI, Alexandre. “A literatura como antropologia especulativa”. In: Revista da 
Anpoll, no 38, jan/jun. 2015. 



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16( 

 36 

OLIVEIRA, Felipe. “Facebook chega a 127 milhões de usuários mensais no Brasil”. 
Folha de São Paulo. 18 de jul. 2018. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-
usuarios-mensais-no-brasil.shtml> Acessado em: 08/06/2019. 

RAMOS, Jair de Souza. “Subjetivação e poder no ciberespaço: Da experimentação à 
convergência identitária na era das redes sociais”. In: Dossiê da Cibercultura. Revista 
Vivência n. 45, Natal, UFRN, jan/jun, pp. 57-76, 2015 

RIFIOTIS, Theophilos. “Desafios contemporâneos para a antropologia no ciberespaço: o 
lugar da técnica”. Civitas, Porto Alegre, v. 12, n. 3, set/dez, 2012. 

RIFIOTIS, Theophilos. “Etnografia no ciberespaço como ‘repovoamento’ e explicação”. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), vol. 31, n. 90, 85-98, fevereiro, 2016. 

SEGATA, Jean. “Lontras e a construção de laços no orkut”. Dissertação (Mestrado em 
Antropologia Social), UFSC, Santa Catarina 2007. 

TND Brasil. “1 milhão de usuários brasileiros chegam a acessar o VK (“Orkut Russo”)”. 
18 de fev de 2019. Disponível em: <https://tndbrasil.com.br/1-milhao-de-usuarios-
brasileiros-chegam-a-acessar-o-vk-orkut-russo/>. Acessado em: 08/06/2019. 

YEGOROV, Oleg. “VKontakte is 10 years old: What’s the secret of the ‘Russian 
Facebook’?” Russia Beyond. 21 de outubro de 2016. Disponível em: 
<https://www.rbth.com/politics_and_society/2016/10/21/vkontakte-is-10-years-old-
whats-the-secret-of-the-russian-facebook_640871>. Acesso em: 24/10/2018. 

 



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16(

 

 37 

A Ficção e a Antropologia 

Thiago Raphael da Silva Monteiro1 

Palavras-chave: espelho, Ficção, Sociedades Fictícias 

Introdução 

Este resumo tem como objetivo, apresentar de forma mais simples e sintética, as 

ideias expostas em um trabalho escrito e apresentado por mim em uma disciplina de 

Métodos em Antropologia, no ano de 2018. Nesse trabalho, meu objetivo é defender as 

sociedades fictícias, dentro de livros, séries e filmes, etc. como um campo a ser explorado 

antropologicamente, enxergando-as como “espelhos” das sociedades nas quais foram 

escritas. Para isso, divido o trabalho em 4 partes e utilizo os trabalhos de Geertz (2008); 

Oliveira (2014), sobre Wolfgang Iser; Barth (2000), Nodari (2015), Giumbelli (2001) e 

Peirano (2014) 

I 

Nessa primeira parte, trabalho com dois “conceitos-chave”, de acordo com 

Oliveira (2014), de Iser. São eles, o fictício e o imaginário. O primeiro seria uma 

“elaboração discursiva deliberada, que se manifesta desde a mentira e as dissimulações 

às elaboradas formas de mythos”, e o segundo seria “manifestado tanto na fantasia, 

como nos sonhos, alucinações, ou ativado pelas construções do fictício” (Oliveira, 2014, 

3), e ambos estão presentes no modo de pensar humano. Segundo o autor a literatura, 

assim como nossa realidade, seria composta pela articulação entre os dois. Essa interação 

é variável, podendo se dar de diversas maneiras dependendo do momento histórico, da 

experiência da pessoa, etc. 

Iser nos aponta, também, para o caráter ficcional do trabalho antropológico. Para 

ele, as etnografias, diante da diversidade e da diferenciação, dimensões consideradas 

como próprias do humano e da literatura, e dos conflitos que constituem a cultura, seriam 

aproximações da realidade em “tentativas de elaborar explicações sobre fatos 

observados” (Oliveira, 2014, 3). Sendo assim, “O caráter heurístico da explicação 

antropológica jamais é eliminado, o que acaba qualificando de ficções as diretrizes 

metodológicas da pesquisa em antropologia” (Oliveira, 2014, 4). Nesse sentido, as 

etnografias seriam o que Iser chama de “ficções explicativas”, que se limitam às 

 
1 Bacharelando em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense. thiagoraphael@id.uff.br 
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objetivações e às barreiras da realidade na tentativa de explicar um acontecimento, se 

contrapondo assim, com as ficções literárias. 

As ficções literárias, de acordo com o autor, baseando-se na interação entre fictício 

e imaginário, resistem às objetivações, não se prendendo às barreiras da realidade. É por 

meio dela que o homem “superar-se a si mesmo, ultrapassar os limites, num processo de 

afrontamento contra quaisquer determinações” (Oliveira, 2014, 4). Essa transgressão se 

dá pelo ato de fingir: 

 “tanto em relação às determinações do real - pois o como se transforma a 
realidade em signo e nisso já ocorre uma mudança de finalidade que não pertence 
mais ao mundo real; quanto em relação ao aspecto informe e difuso do 
imaginário, que ganha no texto uma configuração determinada” (Oliveira, 2014, 
4) 

Sendo assim: 

“o fictício não se opõe à realidade, pois o ato de fingir ultrapassa qualquer 
sistema referencial; ao mesmo tempo, confere ao imaginário uma dimensão real, 
na medida em que, ao ganhar forma no texto, penetra no mundo. A literatura, 
portanto, é um mundo transgredido e reformulado, que necessita ser 
compreendido e experimentado” (Oliveira, 2014, 4) 

Assim, entendendo a cultura como uma teia de significados e sistemas simbólicos 

a qual o homem está preso, significados esses que, por serem públicos, logo, 

compartilhados pela sociedade, permitem, a partir das ações e comportamentos do 

homem, a comunicação e o entendimento entre as pessoas (Geertz, 2008) e que o texto 

literário está “estreitamente vinculado à constituição da cultura, uma vez que se trata de 

uma elaboração simbólica que expressa os sentidos das práticas individuais e coletivas” 

e, nesse sentido, a literatura então “fixa sentidos, fornece modelos de compreensão e 

esquemas que instruem sobre o comportamento em sociedade, atuando nos modos de 

estruturação do próprio texto e da cultura” (Oliveira, 2014, 2). O “espelho”, a meu ver, 

está no fato de que:  

“Para Iser, os fatores externos à composição do fictício passam pelas operações 
de seleção e combinação dos elementos da realidade, através de decisões 
pessoais do autor e do seu acesso ao mundo” (Oliveira, 2014, 4) 

II 

Na segunda parte, faço uma aproximação entre as etnografias, “ficções 

explicativas”, e as ficções literárias. Ao meu ver, ambas se dão pela interação entre fictício 

e imaginário. Para isso, utilizo Barth (2000) e Geertz (2008). 

Barth, ao criticar o método comparativo da antropologia, nos fala que a a 

comparação direta entre etnografias seria um problema, já que, não estaríamos 
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comparando as culturas em si, mas sim, “relatos antropológicos, ou seja, ficções” (Barth, 

2000, 189). Essas descrições viriam de autores com diferentes perspectivas, diferentes 

metodologias e diferentes cargas teóricas, e isso limitaria sua utilidade quando se refere 

à comparação, tornando a mesma problemática. 

Para Geertz, a etnografia é uma “descrição densa” (Geertz, 2008) que busca 

entender as estruturas de signos a partir dos comportamentos da sociedade, entendidos 

como ações simbólicas. Os dados antropológicos obtidos seriam construções em cima de 

construções dos outros e as etnografias, interpretações em cima de interpretações de como 

imaginamos a vida em determinada cultura (Geertz, 2008). Por isso que, para o autor, as 

etnografias são ficções “no sentido de que são "algo construído", "algo modelado" — o 

sentido original de fictio — não que sejam falsas, não-fatuais ou apenas experimentos de 

pensamento” (Geertz, 2008, 11). Fazer essas descrições, de acordo com ele, são um claro 

ato da imaginação. 

A meu ver, os dois tipos de ficção, a “explicativa” e a “literária”, se dão pela 

articulação entre o fictício e o imaginário. Ambas se formam pela interação entre a 

realidade do autor e sua imaginação. A diferença, já apontada por Iser, é que a primeira 

se limita às barreiras impostas pela realidade, enquanto a segunda transpassa as mesmas. 

III 

Na terceira parte, entro na aproximação entre o “fazer antropológico” e o “fazer 

literário” apontada por Nodari (2015). Por mais que o autor se utilize de uma perspectiva 

que, acredito eu, vá de encontro com a de Geertz, ele nos mostra como a própria literatura 

pode ser vista como uma Antropologia Especulativa. 

 Nodari, baseando-se em Lévi-Strauss, nos diz que o fazer antropológico se baseia 

em uma objetivação de um sujeito em outro. Para tentar entender o outro, o antropólogo 

tenta objetivar-se como sendo um deles. Segundo o autor, isso seria possível porque, tanto 

o pesquisador quanto o nativo, fariam parte “do mesmo grupo”, de maneira subjetiva. “As 

milhares de sociedades que existem ou existiram na superfície da terra são humanas e, 

por essa razão, delas participamos de forma subjetiva: poderíamos ter nascido nelas” 

(Lévi-Strauss, citado por Nodari, 2015, 78). 

Nessa troca de perspectivas, ocorreria mais do que uma simples identificação com 

o outro, o sujeito (ou o “eu-atual”, como diz Nodari) se veria como um entre vários outros 

sujeitos (“eus”) possíveis, já que “o ser é ser situável em um conjunto de alternativas ou 
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variações de si mesmo” (Nodari, 20015, 79). Mudando os conjuntos, mudam-se os 

próprios sujeitos, revelando também, diversos mundos possíveis. 

Segundo o autor, a literatura se daria pelo mesmo processo de objetivação e 

subjetivação. “o autor se objetiva, se obliqua em narrador, em personagens, em 

heterônimos, etc.; e, por sua vez, o leitor se subjetiva naqueles que, num texto literário, 

dizem eu” (Nodari, 2015, 81). Porém, na literatura, não se tem as barreiras da realidade. 

Os mundos com os quais podemos nos deparar na literatura são mais do que 

possíveis, eles são inexistentes. Assim, na ficção, podemos “adentrar a existência de um 

ser que nunca existiu” (Nodari, 2015, 81), fazendo com que possamos, também, adentrar 

a existência de seres não humanos. Nesse sentido, na ficção, a lógica de Lévi-Strauss se 

inverteria, “todos os seres existentes e inexistentes são humanos porque podemos 

participar de forma subjetiva de sua existência, obliquarmo-nos como se fôssemos eles” 

(Nodari, 2015, 81). Tudo possui um ser, por mais que não tenhamos um ser em si. A 

inexistência seria uma “in-existência”, aquilo que não existe, na verdade, está dentro da 

existência, constituindo o que é real (Nodari, 2015). 

Nesse sentido, a ficção, assim como a antropologia especulativa, se baseia em um 

encontro de mundos que criam relações entre os mesmos. As perspectivas de ambas são 

formadas pelo encontro de diversas outras perspectivas, se tornando o que Nodari chama 

de “perspectiva caleidoscópica” (Nodari, 2015, 83). 

IV 

Nessa quarta parte, entro na defesa de ver as sociedades fictícias como um campo 

a ser explorado. Enxergando a ficção como o lugar onde o homem se reinventa, não se 

prendendo aos limites da realidade, mas extrapolando-os a partir do imaginário, como nos 

Propõe Iser. O lugar onde se pode adentrar a existência de seres não humanos, ou melhor, 

onde todos os seres se tornam humanos, a partir de sujeitos experimentais. Mais do que 

isso, nos permite adentrar a existência de seres inexistentes, como aponta Nodari. 

Acredito que essas sociedades criam um amplo campo de diversidade cultural, permitindo 

assim um contato gigantesco com a alteridade. 

A meu ver, “observar” sociedades como as da Terra Média, criadas por J. R. R. 

Tolkien, ou as existentes no universo de Star Wars, com diversas raças alienígenas 

vivendo em conjunto com humanos, causa o estranhamento considerado necessário por 

Peirano no fazer antropológico. 
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“Tudo que nos surpreende, que nos intriga, tudo que estranhamos nos leva a 
refletir e a imediatamente nos conectar com outras situações semelhantes que 
conhecemos ou vivemos (ou mesmo opostas), e a nos alertar para o fato de que 
muitas vezes a vida repete a teoria” (Peirano, 2014, 378) 

Mais do que isso, ela nos permite o encontro entre os mundos do “nós” e “eles”, 

onde as pesquisas antropológicas “sobre ‘eles’ encontrem fórmulas que consigam pensar 

sobre ‘nós’; inversamente, é preciso que as pesquisas sobre ‘nós’ incorporem as noções 

que foram e continuam a ser desenvolvidas para pensar sobre ‘eles’” (Giumbelli, 2001, 

104), já que, para mim, a é ficção um encontro entre diferentes perspectivas, do autor, do 

personagem, do leitor, da edição, da crítica, etc. um encontro entre diferentes mundos, o 

existente e o inexistente, o “real” e o imaginário, sendo também uma espécie de espelho 

das nossas próprias sociedades. 
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ARTIGOS:  

 

Pornografia e gênero: uma análise etnográfica do site xvideos 
Julia Dias Alimonda1 

Introdução 

 No presente trabalho irei discorrer brevemente sobre o discurso pornográfico 

mainstream como um espaço onde representações de práticas sexuais e de gêneros são 

formadas, ao mesmo tempo em que constroem e naturalizam as relações sociais do mundo 

real. Minha pesquisa consiste em uma etnografia dos filmes presentes no site xvideos, 

analisando como o ato sexual e os corpos, principalmente os femininos, são apresentado 

nos vídeos pornô. 

Pereira (2000) refletindo sobre as relações entre o cinema e a antropologia, aponta 

que ambos são fruto do mesmo período histórico e de formas modernas do olhar. A 

pesquisa antropológica, assim como as imagens capturadas por um cinegrafista, 

enquadram, mostram a realidade a partir de um determinado ponto de vista. Dessa forma, 

assim como os vídeos analisados são uma maneira de ver o sexo, uma interpretação da 

realidade, as analises sobre elas estão carregadas das minhas perspectivas como 

pesquisadora. 

O desenvolvimento da pornografia começou no século XVI, quando surgiu uma 

necessidade de separar o erótico do pornográfico. Para Findlen (1999), o advento da 

imprensa, unido ao maior numero de alfabetizados, fez com que o conhecimento 

circulasse de forma mais ampla pela sociedade, formando um público leitor urbano que 

consumia a cultura antes restrita à elite intelectual. Antes, quando as pinturas 

pornográficas, ou os museus secretos de arte erótica eram restritos aos homens brancos, 

alfabetizados e ricos, a representação explicita do sexo não era um problema. A 

pornografia, por tanto, surge como conflito de classe, emerge quando as figuras impressas 

e manuscritos eróticos privados se tornam públicos, circulando por todas as classes 

sociais. 

 
1 Bacharel em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, graduanda em Cinema pela 
Universidade Estácio de Sá. 
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O surgimento da pornografia também se relaciona ao novo regime de visualidade, 

iniciado na Idade Media e consolidado na era Iluminista, onde a nudez se torna objeto de 

desejo carnal e com isso, imprópria para os espaços públicos. Esse modo de olhar o corpo 

foi historicamente construído junto com o desenvolvimento da moral burguesa que, como 

aponta Sibilia (2014), começa a ver o corpo humano com uma conotação erótica e, 

portanto, digna de censura, diferente do regime visual cristão, que entendia a nudez como 

algo natural. 

Assim que o cinema surge como efervescente novidade no final do século XIX, a 

pornografia invade a sétima arte e passa a ser consumida em conjunto, nas salas de 

cinema. Já nos anos 1980, houve uma grande expansão do consumo de programas 

televisivos, o que causou uma decadência na indústria cinematográfica que estava 

acostumada a produzir filmes para serem exibidos nos cinemas. Os filmes eróticos 

começam a migrar do cinema para as vídeo-locadoras, e como aponta Abreu (2012), a 

pornografia foi o primeiro gênero cinematográfico que passa a ser realizado somente em 

vídeo, ou seja, com as tecnologias necessárias para a sua reprodução na televisão. 

Com o surgimento da web a troca de conteúdos pornográficos começou a ser 

recorrente. Bilton apud Parreiras (2017) aponta que a pornografia é pioneira na 

experimentação de novas tecnologias e sempre se destacou como um test-drive para novas 

mídias. Atualmente, o consumo de material pornográfico se dá majoritariamente pela 

internet e, como aponta Neto e Ceccarelli (2015), o mundo on-line modificou os modos 

de produção, distribuição e recepção deste tipo de material, oferecendo a privacidade 

necessária para o consumo desse gênero que sempre foi estigmatizado.  

A pornografia como conhecemos hoje, vídeos expostos em sites online, apresenta 

algumas semelhanças com aquelas produzidas entre o século XV e XIX, como por 

exemplo, o sexo carente de afetos, relações extraconjugais, as práticas sexuais orais e 

anais, o lesbianismo, a recusa inicial da mulher, o estupro como fetiche, o exagero do 

tamanho dos órgãos genitais e práticas sexuais exageradas, que serão analisadas a seguir. 

Apresentando o campo 

 Optei por realizar minha pesquisa no site eletrônico www.xvideos.com, o site 

pornográfico mais acessado do mundo, 19° site mais acessado no Brasil. Nosso país fica 

em 3° lugar no ranking de países que mais o acessam, perdendo apenas para os Estados 
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Unidos e Japão2. Assim que se entra no xvideos o usuário tem contato com uma série de 

filmes e propagandas pornográficas, podendo navegar também pelas categorias de 

fetiches e tags utilizadas nos vídeos.  

 Me limitei a estudar os vídeos mais assistidos do site dos meses de setembro de 

2018 a janeiro de 2019, porque acredito que o maior número de acessos é um bom 

indicador do que o público acha excitante e quais os desejos mais recorrentes no campo 

da fantasia sexual. Acessei a versão brasileira do site, por esse motivo, os vídeos que 

assisti são os mais consumidos no Brasil. Um fator interessante é que dentro da navegação 

no xvideos é possível explorar os materiais mais assistidos em outros países, o que pode 

trazer uma perspectiva cultural interessante para os estudos de sexualidade.  

  As tags são usadas como marcadores que sinalizam o que estará presente na 

filmagem, podem ser posições, práticas sexuais ou definições de que corpos estarão 

presentes na história, como o tamanho dos seios e do pênis, a nacionalidade ou cor de 

cabelo das mulheres. As tags também servem para categorizar essas práticas sexuais, 

facilitando a busca dos vídeos pelos usuários.  

Notei que os corpos não-brancos só aparecem nas pornografias marcados com as 

tags. Se um vídeo não apresenta uma tag racial ele é feito por atores brancos, sendo a 

grande maioria dos vídeos é composto só por pessoas brancas. Leite Júnior (2012), 

analisando pornografia de pessoas transexuais, aponta que o colonialismo desenvolveu 

signos eróticos, inventando etnias que não existiam para satisfazer os desejos sexuais 

imperialistas pelos corpos exóticos, imaginados como submissos e disponíveis.  

A atriz libanesa Mia Khalifa, por exemplo, por ser não-branca, às vezes é 

classificada nas tags como indiana e em outras, como árabe, variando de acordo com que 

fantasias ocidentais são tensionadas na história do pornô. Dessa forma, enquanto os 

corpos brancos não apresentam tags que os classifiquem como distintos, os outros grupos 

raciais, principalmente dos corpos femininos, são classificados com categorias que 

reforçam o exotismo. 

Todos os vídeos do site contêm as mesmas informações que são o título, tempo 

de duração, nome do usuário que disponibilizou o vídeo, qualidade da imagem, tags, 

número de visualizações, número de pessoas que gostaram, número de pessoas que não 

 
2 Fonte: https://www.alexa.com/siteinfo/xvideos.com Acessado em: 22/03/19 
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gostaram, comentários dos usuários, opção de baixar o vídeo para o seu computador, 

opção de adicionar o vídeo a uma playlist sua, opção de denunciar, opção de compartilhar 

com alguém e opção de assistir o vídeo mais tarde. Abaixo de cada vídeo estão 

disponíveis outros conteúdos semelhantes ao assistido, sendo essa semelhança criada a 

partir das tags utilizadas. Como o xvideos é um site gratuito que permite que qualquer um 

poste seus vídeos, alguns materiais não estão inteiros, imagino que por questões de 

direitos autorais.  

A possibilidade de que o usuário poste os seus próprios conteúdos também faz 

com que os vídeos amadores circulem entre os usuários, muitas vezes sem a autorização 

de imagem das pessoas filmadas. A veiculação de conteúdo ilegal, como pornografia 

amadora com menores de idade, também circula pelo site, e o xvideos disponibiliza uma 

blindagem eletrônica para dificultar o rastreamento dos responsáveis pelos materiais. 

Torna-se difícil para organizações como a SaferNet, que combate crimes contra os 

direitos humanos na internet, junto com o Ministério Público, investigue quem cometeu 

estes crimes. 

O xvideos tem um mecanismo de denúncia, onde qualquer um pode notificar um 

vídeo impróprio, entretanto, o site demora em tomar a decisão de retirada dos vídeos, e 

como qualquer material pode ser postado, por mais que nas regras de uso eles avisem que 

materiais ilegais são proibidos, logo depois os vídeos estão novamente na rede, sendo 

repostados após a retirada do ar. Esta conduta mostra como o site se preocupa mais com 

o número de visualizações de seus vídeos, do que com a exposição da violência ou 

proteção das vitimas.  

Características do gênero 

 A pornografia é uma obra de ficção que invoca as fantasias sexuais. É importante 

refletir sobre as relações que as fantasias têm com a realidade e porque alguns temas, 

como o incesto ou as meninas mais novas, são mais invocados na imaginação do que 

outros, porém sempre lembrando que a pornografia não é a realidade e não pretende ser. 

É comum acreditarem que a pornografia é pouco criativa, entretanto, é preciso 

entender que a essência do gênero é o sexo, é isso que deve ser mostrado, faz parte da 

estrutura narrativa dessa produção, e, por este motivo, raramente se apresenta um contexto 

social profundo nas histórias, assim como personagens complexas. A coreografia do sexo 

segue as tradições rígidas do gênero, porque é isso que o público da pornografia 
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mainstream espera. Algumas variações criativas em termos de estética e narrativa são 

apresentadas nas pornografias alternativas, que não são o foco desta análise. 

 Abreu (2012) aponta que um gênero cinematográfico apresenta um sistema de 

signos que o identificam como tal. A pornografia é uma narrativa que possui 

apresentação, desenvolvimento e clímax, como qualquer gênero, e ostenta convenções 

muito rígidas sobre o que deve ser mostrado. Os vídeos pornográficos devem expor as 

genitálias, atos sexuais e um gozo masculino no final, o moneyshot. Faz parte da estrutura 

do gênero também a relação sexual que rejeita a formula monogâmica esperada pelos 

valores morais cristãos, por este motivo, raramente uma história é sobre um casal que se 

ama.  

 Benítez (2010) analisa que a pornografia é transgressora na medida em que 

representa um sexo carente de afetos. Esta representação tem que parecer minimamente 

real, mas ao mesmo tempo deve fugir do lugar comum, das práticas sexuais 

convencionais, então é elaborado como um grande show. Uma vez que é construído 

através do exagero, as posições feitas pelos atores costumam demandar força, 

alongamento e precisão, fazendo com que o sexo pareça uma performance de malabarista. 

Os vídeos devem parecer reais, mas são consumidos exatamente por não o serem, 

foge do sexo comum praticado pelos expectadores. Como aponta a autora, “o que está em 

jogo são as pretensões de realidade, embora um de seus principais detonadores simbólicos 

seja a encenação de fantasias e o exagero (...) transgredindo a ideia de um sexo cotidiano.” 

(BENÍTEZ, 2010, p.104). 

 A narrativa pornográfica é ansiosa, não faz rodeios, sabe que deve mostrar o que 

o público quer ver: o sexo. As tags que descrevem com apenas uma palavra o que irá 

acontecer no filme, os cortes secos, as mudanças abruptas de planos e o número variado 

de posições em poucos minutos evidenciam a inquietação da pornografia (VEIGA, 2015). 

A estética amadora dos vídeos se relaciona com esta narrativa ansiosa, na medida em que 

a câmera treme e se move, os cenários são pouco elaborados e os planos possuem poucos 

segundos de duração. 

 No vídeo Axxxteca Mexicano Fode Sua Tia Mia Linz na bunda !!!!, com três 

minutos e mais de três mil visualizações, pude observar a rapidez dos cortes nas cenas de 

sexo. O filme começa com uma mulher branca e loira, com uma blusa e short rosa bem 

apertado lavando a louça. Em outro plano, um homem tira foto da bunda da atriz, Mia 
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Linz, com seu celular. O plano é cortado novamente e o homem chega perto da mulher 

enquanto olha para sua bunda. O plano novamente é cortado e o marido da personagem 

de Mia Linz aparece na cena, se despede dela e do outro homem que tirava fotos, seu 

sobrinho.  

 Quando o marido vai embora, a mulher joga água em seu peito, e o sobrinho vai 

ajudar ela a se limpar, esfregando um pano em seus seios. O plano é cortado e eles estão 

na mesa da cozinha, ela pergunta se ele quer mais leite, ele diz que sim, então ela joga os 

leites em seus seios. O plano é cortado e ela está chupando o pênis dele. Os planos de 

sexo variam entre três e sete segundos, e a sequência sexual tem no total um minuto e 

vinte segundos. É interessante notar também que, apesar de grande parte do filme conter 

planos de penetração anal, o gozo masculino final se da em uma espanhola, com o homem 

passando o pênis entre os seios da atriz, talvez isto tenha sido proposto exatamente para 

o gozo masculino, fluido corporal indispensável nas narrativas do gênero, ficar visível na 

imagem. 

 Uma característica marcante das filmagens pornográficas é a câmera subjetiva, 

introduzida pelo diretor John Stagliano, nos anos 1990. A câmera subjetiva faz com que 

pareça que o ator é o que está filmando, como se o espectador estivesse experimentando 

o que o personagem está vendo no momento, “a câmera e o cameraman, integrados, 

funcionam ao mesmo tempo como um instrumento de investigação documental daquela 

realidade e como um ator vivendo um personagem que se identifica como sendo o olhar 

de uma câmera.” (Abreu, 2012, pag.208), ou seja, é como se a câmera fosse os olhos do 

personagem. 

 Atualmente, a câmera subjetiva é muito recorrente nas obras pornográficas, 

principalmente por causa dos celulares. Neste caso, é como se os personagens estivessem 

filmando com o celular, inclusive em alguns roteiros os personagens dialogam sobre o 

uso do objeto. Estes vídeos que fingem ser documentais, diferente da estética tradicional 

da pornografia, raramente têm cortes, já que é como se os personagens estivessem 

gravando tudo em apenas um take no celular. 

 O vídeo Nerd girl wants a hard dick in her ass, com quatorze minutos, mais de 

cinco milhões de visualizações e cento e setenta e oito comentários, segue a ideia narrativa 

onde o personagem filma o próprio sexo. O vídeo começa com um plano bem aberto de 

uma mulher na cama e ouvimos uma voz fora de campo que pergunta o que ela está 
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assistindo. A câmera vira para a televisão que está na parede em frente à cama e mostra 

um vídeo de hentai3. O homem pergunta se ela quer continuar assistindo isso ou prefere 

fazer sexo oral nele. A câmera abaixa um pouco em plongée, e a mulher chupa o pênis 

dele. Então ele se deita na cama, enquanto segura a câmera, a imagem treme, fica de lado 

nesta passagem, e depois fica um pouco inclinada. 

 O enquadramento desta cena mostra como a estética amadora atua na pornografia. 

O plano inclinado, e a câmera se movendo constantemente, evidencia que o personagem 

não estava interessado em enquadrar a imagem de uma maneira esteticamente bonita, 

como é no cinema. O cenário atrás mostra a bagunça do quarto, a personagem está com 

uma blusa larga do Star Wars, como se fosse um pijama, e sua calcinha fio dental é bem 

simples, não possui renda nem nenhum enfeite. Ela está usando pouca maquiagem e 

óculos de grau, acessório indispensável das pornografias com personagens femininas 

nerds. A sensação que o filme passa é que o casal estava em casa e decidiu filmar o sexo 

que eles fizeram, sem se preocupar com as questões básicas da produção do filme. 

 Esta dupla de atores espanhóis faz uma série de vídeos desta mesma forma, sempre 

o personagem masculino que segura a câmera, o que faz com que o espectador só veja o 

pênis e as pernas dele. Já a personagem feminina aparece em diversos enquadramentos 

diferentes, às vezes mostra o seu corpo inteiro, outras vezes só uma parte de seu quadril 

e bunda. Este tipo de enquadramento indica como a pornografia, adotando a câmera 

subjetiva do ponto de vista masculino, está pensada para satisfazer os desejos masculinos. 

Segundo Mulvey, o cinema satisfaz uma necessidade primordial de prazer 

visual. Este, sendo um sistema de representações, faz reflexões sobre os modos pelos 

quais o inconsciente da sociedade estrutura a forma de ver e sentir prazer visual. No 

cinema hollywoodiano, o prazer de olhar ficou dividido entre ativo/masculino, aquele que 

olha e passivo/feminino, aquela que é olhada. A câmera é o olhar do diretor, que controla 

e conduz o desejo do espectador, usando os melhores enquadramentos para apreciar o 

objeto de desejo, o corpo feminino. A figura feminina vira um objeto de prazer, é sujeita 

ao olhar controlador masculino, que vai determinar as fantasias expostas no cinema 

(MULVEY, 1996, p.131). 

Na pornografia, principalmente nos vídeos em que a câmera está na mão do 

personagem dentro da narrativa, o olhar controlador masculino chega ao seu apogeu, 

 
3 Hentai são uma espécie de animes japoneses com conteúdo sexual. 
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assim como a objetificação do corpo feminino. Nada mais aparece na tela, é o corpo 

feminino que deve causar excitação, nada mais. Como a finalidade dos vídeos é excitar o 

homem, o olhar masculino conduz toda a narrativa. O corpo masculino é fragmentado, 

algumas partes aparecem necessariamente por causa do encontro carnal entre o pênis e a 

vagina, por isso, é inevitável que apareçam as coxas masculinas, ou as mãos acariciando 

alguma parte do corpo feminino, ou a expressão masculina para evidenciar o prazer que 

ele está sentindo. No vídeo Nerd girl wants a hard dick in her ass, o rosto do ator nem 

aparece em quadro. 

Evas e Liliths: o perigo da sexualidade feminina e o reforço dos estereótipos  

A transgressão da pornografia se dá principalmente em oposição aos valores 

morais cristãos. Na história bíblica o homem foi expulso do paraíso por causa do desejo 

carnal. Além disso, Eva, responsável por persuadir Adão, precisou romper as regras, 

comer o fruto proibido, para descobrir seu prazer, mostrando que a sexualidade feminina 

sempre esteve ligada a repressão e culpa.  

Lilith, a primeira mulher de Adão nas versões judaicas, foi feita de sangue e saliva, 

diferente do homem, feito de barro. Nas relações sexuais dos dois, Lilith sempre queria 

ficar por cima do parceiro, mas Adão se recusava a transar nesta posição. Irritada, ela 

foge e vai para o deserto, onde começou a copular com demônios. Anjos são enviados 

por Deus e pedem para que ela volte a Adão, mas ela recusa, virando inimiga dos homens 

e matando crianças inocentes 4. 

Por este motivo, Deus criou Eva da costela de Adão, mas ela também seguiu o 

gosto de rebelião da antecessora. A nova mulher era mais submissa que Lilith, contudo, 

acaba causando problemas no paraíso, já que consumiu o fruto proibido, entendido por 

alguns como o desejo sexual e por outros, como o fruto da ciência, que a faria ser mais 

poderosa que Deus. A punição por este ato foi a mortalidade da espécie humana. 

 Leach apud Laraia (1997) afirma que uma das características do mito é a 

redundância, uma mesma mensagem deve ser repetida várias vezes para melhor atingir o 

receptor. As duas mulheres do Jardim do Éden são perigosas, desobedientes, responsáveis 

pela mortalidade humana e devem ser controladas intensamente, principalmente por conta 

 
4 Laraia (1997) afirma que a mensagem principal dos mitos bíblicos traduzem a produção de uma cultura 
patriarcal e machista. O autor reflete que talvez Lilith tenha sido cortada da nova versão bíblica por editores 
dominados por uma ética sexual mais rígida, que consideravam as práticas sexuais pecaminosas e tentavam 
adequar o texto aos valores morais e culturais da época.  
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de sua sexualidade, já que são ameaçadoras. Não seria esta uma mensagem importante do 

mito que os transmissores gostariam de passar?  

Além disso, como também aponta Laraia (1997), as duas mulheres cometeram o 

mesmo crime, a desobediência a Deus, e foram punidas da mesma forma, com a morte 

dos filhos. Lilith tem cem filhos demoníacos mortos todos os dias e Eva é responsável 

pela morte de todos os seus descendentes que se tornam mortais. É instigante refletir que 

as duas mulheres rebeldes foram punidas através da maternidade, ou seja, a sexualidade 

exacerbada trouxe consequências negativas para aquilo que é mais sagrado à figura 

feminina: os seus filhos. 

Segundo Lima, a representação feminina na tradição judaico-cristã assume uma 

forma dicotômica de representar a mulher, dividindo-as entre putas e santas a partir de 

dois poderosos símbolos, que permanecem atuantes no nosso imaginário: Eva e Maria. 

(LIMA, 2017). Por um lado temos Eva, a mulher pecadora, sexual e indecente, como 

seriam as prostitutas ou as personagens da pornografia, que faz com que os homens cedam 

aos prazeres da carne. Por outro, temos Maria, uma mulher que engravidou sem sexo, 

sem desejo, uma mãe, pura, que é o centro da família, que é a mulher que a sociedade 

espera.  

Devido a esta dicotomia presente no imaginário social, que separa as mulheres 

entre “pra casar” e “pra dar”, não acredito que exibir a sexualidade da mulher na 

pornografia apresenta-se como uma grande transgressão para a representação da figura 

feminina. Esta interpretação acredita que, na pornografia, a figura feminina transgrida 

atitudes tipicamente femininas ligadas à docilidade, já que elas explicitam o seu desejo e 

desafiam o lugar de inocência que é colocado as mulheres no mundo real. Entretanto, as 

personagens da pornografia são as Evas, ativas e pecadoras, é uma representação que 

sempre existiu, e seu estereótipo só reforça a dicotomia entre as mulheres santas e putas.  

O apetite e o prazer feminino são necessidades intrínsecas do gênero, já que a 

pornografia se propõe a narrar uma história sexual. O fato de o prazer feminino, na 

pornografia convencional, estar intimamente ligado ao objetivo de dar prazer ao homem 

mostra que a transgressão, neste sentido, é muito limitada, já que as narrativas apresentam 

o olhar masculino e pretendem atingir o público masculino.  

Benítez (2010) observa que os sujeitos (atores, diretores, pessoas que trabalham 

na indústria pornográfica) fazem uso dos signos corporais que mostram marcas e 
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estruturas normativas binárias de gênero e relações sexuais. Os atores masculinos 

precisam expressar seu potencial ativo/penetrador, enquanto as atrizes exibem seu corpo 

anunciando seu papel passivo/penetrado. Também podemos unir estes conceitos às ideias 

de Mulvey, onde os homens, ativos, são os que olham e as mulheres, passivas, as que são 

olhadas. Segundo Benítez, a pornografia exagera essas estruturas de gênero e produzem 

o que ela chama de um “hipergênero”:  

O pornô cria um discurso sobre o excesso: excesso de curtição e efervescência. 
Há excesso também nas práticas, no uso do próprio corpo, nos limites da 
elasticidade física. (...) Eu diria que a pornografia produz um “hipergênero”: 
masculinidades excessivas e sua contrapartida, feminilidades excessivas. 
(Benítez, 2010, p.119). 

O gênero produzido pela pornografia apresenta as personagens femininas como 

mulheres que suportam a penetração vigorosa ou violenta durante muito tempo. Para 

Benítez (2010), essa força que as atrizes pornô possuem ressignificam o corpo feminino 

na medida em que transgridem os modelos da sexualidade feminina, porque 

simbolicamente as masculiniza, já que as relaciona com a violência ou vigor. 

Se a pornografia produz hipergêneros masculinos e femininos é fundamental 

também refletir sobre a produção das figuras masculinas que costumam ser representadas 

com falos enormes, músculos gigantes, vigor e força. Os estudos sobre masculinidade não 

são tão efervescentes no campo acadêmico quanto os que se dedicam ao feminino, 

entretanto, o patriarcado também afeta negativamente os homens, produzindo ideais de 

masculinidade difíceis de serem atingidos. Como aponta Nolasco (2001), assim como a 

violência, o apetite sexual faz parte da representação masculina ideal, e a união entre sexo 

e violência é entendida como uma assertividade.  

Nos pornôs analisados pude observar que os corpos femininos seguem alguns 

padrões de feminilidade. Todas as personagens estão de maquiagem e a grande maioria 

possui unhas compridas e pintadas. Todas sem exceção são cisgênero, brancas e magras, 

o tamanho dos seios, e se é natural ou não, é variável, muitas possuem piercing ou 

tatuagem, todas apresentam depilação completa no anus, pernas e axilas e alguma 

depilação na vagina e todas usam ou calcinha fio dental ou calcinha rendada.  

Estes elementos visuais, para Abreu (2012), fazem parte de clichês que se 

instituíram como excitante. Os adereços fazem parte do universo da fantasia e são um 

recurso vital na construção das personagens. Não analisei nenhum vídeo de relações 

homossexuais ou inter-raciais. Isso não significa que esses pornôs não existam, mas 
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fazem parte de categorias especificas de fetiches que não estavam entre os vídeos mais 

assistidos dos cinco meses de minha pesquisa. 

Algumas Fantasias Recorrentes: Incestos, novinhas e MILFS 

As narrativas pornográficas buscam fugir das práticas sexuais comuns. Durante 

minha pesquisa observei que as relações sexuais incestuosas apareceram com muita 

frequência. Tios, primas, filhos, madrastas, irmãos, sogras, são personagens frequentes 

no imaginário pornográfico. No mês de dezembro de 2018, por exemplo, dos dez vídeos 

mais assistidos no site, oito apresentavam narrativas de incesto. 

Para Abreu (2012), o desejo é revelado pela transgressão, e o prazer está 

intrinsecamente relacionado à proibição, o que remete a teoria freudiana onde a produção 

do desejo se relaciona com o que é reprimido. A obscenidade se relaciona com o 

imaginário individual e social, e a pornografia, como transgressão, age culturalmente 

simulando essas fantasias pessoais e dando espaço para os desejos proibidos.  

Para Lévi-Strauss (1982), o incesto, regra cultural que proíbe relações sexuais 

entre determinados familiares, é um tabu universal que marca a passagem da natureza 

para a cultura. O antropólogo usa as ideias de Freud de que as proibições existem porque 

há um desejo sobre elas, as leis, portanto, são barreiras que nos proíbem de satisfazer 

nossos desejos e obter prazer. O incesto, por tanto, é uma regra cultural proibitiva que 

existe por causa da existência do desejo, que se torna transgressor na medida em que vira 

um tabu social. Talvez seja por isso que a pornografia, como espaço em que as 

transgressões podem ser realizadas, seja um lugar onde o incesto, o maior tabu universal, 

se manifeste com tanta frequência. 

Em algumas histórias pornográficas incestuosas existe uma inicial recusa da 

mulher no sexo, o que pode vir do aparato coercitivo que reprime as mulheres. Nas 

narrativas de incesto, é comum a mulher negar o prazer, teme quebrar as regras sociais, 

enquanto que os personagens masculinos não costumam se preocupar com isso. No vídeo 

StepSiblingsCaught - Cumming Inside My StepSis During Movie! S8:E, com onze 

minutos e mais de nove mil visualizações, um casal e seus filhos estão no sofá assistindo 

televisão. O irmão começa a fazer caricias na irmã e faz com que ela coloque a mão no 

pênis dele, ela olha para os pais e manda-o parar de fazer isso. Depois, começa a 

masturba-lo com uma mão, até que ele também a masturba, ela expressa estar sentindo 

prazer, mas pede para ele parar. Ele continua e depois penetra a irmã.  
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Os pais saem da sala e eles começam a transar com mais intensidade até que o 

homem goza, e retira o pênis da vagina da mulher. A irmã grita “What the fuck? What the 

fuck, why did you cum in?” 5 e ouvindo os gritos, a mãe vai até a sala. Fica chocada com 

o que aconteceu e chama o marido, o pai chega e fica surpreendentemente feliz, exclama 

“Oh shit! Yes! That´s my boy!” 6 e comemora com o filho o ocorrido, ele é um homem 

honrado por ter transado com sua irmã. A mãe briga com o marido, diz que é um absurdo, 

e ele comenta que os filhos são apenas crianças. Este vídeo mostra como é esperado das 

mulheres um determinado tipo de comportamento: enquanto as personagens femininas 

estão preocupadas com a violação das regras sociais, os personagens masculinos estão só 

interessados em seu prazer, ao ponto de que o irmão goza dentro da vagina de sua irmã, 

e não se preocupar nem um pouco se ela ficará gravida e ainda é parabenizado pelo pai, 

como se agora fosse mais homem que antes.  

Outra fantasia muito evocada nas narrativas pornográficas são as mulheres jovens, 

chamadas de novinhas. O vídeo Teen Model Exhibitionist Gets Fucked Everywhere by 

Her Dominating Sugar Daddy, de doze minutos e com mais de três mil visualizações 

começa com uma mulher dentro de piscina fazendo poses sensuais como se fosse um 

videoclipe. A voz da personagem em over explica para o público que ela sempre se 

relacionava com garotos da idade dela, mas quando conheceu este homem tudo mudou, 

já que ela descobriu que tem fetiche por transar em público. Ela é bem magra, tem poucos 

seios, tem pelos pubianos, algumas tatuagens, está só de vestido, sem calcinha. O homem 

é forte, careca, tem uma barba curta grisalha e está de blusa e bermuda. Na história, os 

dois transam em lugares públicos de um hotel paradisíaco. 

Em minha análise do site xvideos, pude perceber que, apesar de existirem cenas 

de sexo oral feminino, elas não estão presentes em todos os vídeos e não possuem o 

mesmo grau de importância nas narrativas. Neste filme, por exemplo, o personagem faz 

sexo oral na protagonista durante oito segundos, enquanto que, se somarmos as três vezes 

que ela faz sexo oral no seu parceiro, temos dois minutos e vinte segundos de cena. Os 

enquadramentos também dedicam maior importância ao sexo oral masculino. Se na 

pequena cena em que o homem chupa a personagem, o plano é aberto, nas cenas em que 

 
5 Tradução livre: “Que porra é essa? Que porra é essa você gozou dentro?”. 
6 Tradução livre: “Ah merda! Sim! Esse é o meu garoto!”. 
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ela está chupando ele são utilizados primeiros planos, onde é exibido com detalhe a ação, 

junto com a expressão de prazer da atriz no ato.  

Alguns produtores e diretores afirmam que o sexo oral feminino não é 

esteticamente interessante de ser filmado, já que é difícil de filmar o ator com a língua 

dentro da vagina da atriz. O gozo feminino também é problemático em termos de 

visibilidade do prazer feminino, já que não necessariamente ele é materializado em um 

fluido corporal, como no masculino. Dessa forma, a consumação do prazer feminino se 

dá a partir de uma ampla gama de gemidos. 

As histórias com mulheres mais velhas, em torno dos 40 anos, que são chamadas 

de MILF7, também aparecem com frequência no imaginário pornográfico. O vídeo Ava 

Addams Uses Her Massive Tits on Coock, de quinze minutos e mais de cinco mil 

visualizações, começa como um videoclipe. Ava Addams uma famosa atriz MILF, está 

na rua, usa um vestido preto muito curto e apertado e um salto vermelho, bem perua. A 

personagem chega em sua casa e tira seu vestido preto, está completamente nua, então 

coloca uma lingerie preta e um pijama de cetim. Ela vai para a cozinha, toma um chá, e 

um homem mais novo do que ela aparece em cena, apesar do filme não ter diálogos, 

parece que os personagens já se conhecem.  

 O rapaz tira a roupa dela, eles se beijam, ele beija os seios da mulher. A fotografia 

da cena se divide entre planos médios dos dois, em que não vemos o corpo todo, só parte 

dele, e planos detalhes só dos seios da atriz. Depois de o personagem masculino acariciar 

o corpo de Ava Addams, ela faz sexo oral no parceiro e eles transam no sofá e no chão 

da sala. A atriz em alguns momentos também faz espanhola nele, como já era anunciado 

no título do vídeo, ela é famosa por possuir grandes seios. 

Como a maior parte das atrizes milf, Ava Addams faz o estereótipo da mãe bem 

conservada, ela tem 39 anos, é magra, possui poucas celulites, grandes seios, e um rosto 

com aspecto jovial. Nos vídeos deste tipo de fetiche normalmente os personagens 

masculinos são mais novos que as personagens femininas, fazendo uma oposição aos 

vídeos de novinhas, onde o que se espera é o oposto. 

 

 
7 Abreviação de “Mother I Would Like to Fuck”, em tradução livre: mãe que eu gostaria de fuder. 
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Conclusão 

A partir da minha etnografia do site xvideos notei que a pornografia circula entre 

a transgressão e o conservadorismo e não me fecho em uma análise rígida das imagens e 

das relações de poder apresentadas. Observei que as personagens femininas dos vídeos se 

apresentam como figuras ativas que falam que gostam de sexo e não tem pudores, mas 

refleti que esta representação não é tão transgressora assim, na medida em que ela é 

intrínseca ao gênero.  

Sendo a pornografia um material que representa o sexo, é impossível não 

apresentar uma mulher que não goste de sexo. As personagens femininas seguem padrões 

de belezas próprios do imaginário pornográfico, usando lingeries fio dental, unhas 

pintadas e cabelos compridos. Da mesma forma, o sexo apresentado segue padrões rígidos 

de uma coreografia com inicio, meio e fim, e sequencias malabarísticas pouco práticas, 

visto que a pornografia não pretende ser o sexo real, e sim uma fantasia.  

Sontag (2004) entende a imaginação pornográfica como uma experiência da 

imaginação humana com a qual podemos acessar alguma verdade que é compartilhada 

com os demais por meio do campo artístico. A pornografia é, por tanto, um conhecimento 

humano, e o desprezo e vontade de censurar o gênero se relaciona com a preocupação dos 

usos do conhecimento. Enquanto confiamos que outros gêneros estejam disponíveis para 

o uso de todos, a pornografia, por acessar a imaginação sexual, pode ser perigosa. 

Por este motivo, os estudos sobre esta área da ficção são fundamentais. Devemos 

refletir sobre a imaginação e sobre porque, no gênero pornográfico especificamente, o 

senso comum acha deve copia-lo no mundo real. A falta de educação sexual e educação 

midiática, assim como todos os tabus que cercam a sexualidade, certamente contribuem 

para a desinformação sobre o tema, o que torna as produções pornográficas e os estudos 

sobre gênero e sexualidade fundamentais.  
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RESUMOS EXPANDIDOS: 

 

Notas sobre corpo e resguardo entre as mulheres Ticuna do Alto Solimões, Brasil. 
Angélica Antunes de Souza1 

 O objetivo deste trabalho é apresentar notas de minha pesquisa monográfica2 

realizada junto às mulheres Ticuna3 de abril a dezembro de 2018, durante este tempo 

pesquisei as práticas de resguardo das mulheres Ticuna, em especial os resguardos de 

menarca, menstruação, pré-parto e pós-parto. Embora o lugar central de trabalho de 

campo tenha sido à aldeia de Filadélfia4, durante a pesquisa passei por 7 aldeias Ticuna, 

todas situadas no alto Solimões, na mesorregião do Sudoeste Amazonense, o que 

contribuiu para que eu tivesse uma visão mais ampla e diversificada sobre o tema 

pesquisado. A minha intenção inicial era acompanhar o passo a passo de como os 

resguardos eram feitos e entender qual o significado de seus interditos. Mas, com o tempo, 

fui notando que o que se chamava de resguardo (aure) variava consideravelmente de um 

relato a outro, a proximidade com a cidade, a mudança no estilo de vida por conta das 

escolas e trabalhos urbanos e a presença forte de religiões cristãs exigiram que a prática 

se modificasse, estes fatores deslocaram o foco de atenção da pesquisa, de uma descrição 

minuciosa da prática para o porquê da prática em si. As notas aqui apresentadas situam-

se no entrecruzamento da etno-linguística, cosmologia e ontologia Ticuna e tem por 

 
1 Graduanda em antropologia (bacharelado)  pela Universidade Federal Fluminense. 
2 Parte dos dados desta pesquisa foram obtidos durante minha pesquisa de Iniciação Científica, vinculada 
a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com bolsa financiada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). 
3  Ticuna é uma denominação externa proveniente Tupi que significa “corpo pintado de preto” devido ao 
hábito, que estes indígenas têm, de pintar os corpos com jenipapo (Genipa americana). A 
autodenominação é Magüta (povo pescado). A etnia habita, principalmente, o trapézio amazônico; Perú, 
Brasil e Colômbia e a região do Alto Solimões. Configuram o grupo indígena mais numeroso da Amazônia 
brasileira, com uma população em torno de 53544 pessoas (Siasi/Sesai, 2014). São falantes de uma língua 
Tonal de mesmo nome, considerada isolada, pois não faz parte de nenhuma família linguística conhecida. 
4 Filadélfia pertence a Terra Indígena Santo Antônio, situada na fronteira do Brasil com o Peru, tem o 
perímetro de 15,04527 km (OLIVEIRA, 1998) e fica à margem direita do rio Solimões na confluência com 
o rio Javari, é pertencente ao município de Benjamin Constant, Amazonas - Brasil. Fazem parte da Terra 
indígena Santo Antônio as aldeias Porto Cordeirinho, Filadélfia e Bom Caminho. De acordo com dados do 
Polo Base de Saúde (SESAI) de Filadélfia Torü Ma´ü, a população da terra indígena é de 3.887 habitantes 
(dado de 2017). 
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objetivo complexificar o entendimento do que é um resguardo e qual a importância desta 

prática para estes corpos assinalados socialmente como corpo5 de mulher. 

A primeira descrição sobre os Ticuna foi feita por Frei Cristóbal de Acuña em 

1639, o contato com os brancos foi-se intensificando a partir da instalação das primeiras 

missões no médio Solimões por volta do ano 1700 (GOULARD, 1994), neste período 

inicia-se as primeiras tentativas de aldeamento promovidas pelos missionários, que 

tinham o intuito de concentrar os indígenas em uma mesma região e facilitar a 

catequização. Posteriormente, durante os dois ciclos da borracha, o contato com os 

brancos foi intensificado e culminou em diversos massacres da população Ticuna6. Neste 

período as malocas/ casas coletivas foram destruídas e deram lugar às casas de palafita, 

as pessoas foram divididas em famílias nucleares e começaram os batismos com nomes 

de branco e a utilização de sobrenomes (OLIVEIRA FILHO, 1988). Devido a esse 

processo, as aldeias Ticuna, principalmente as que se situam perto das cidades, 

configuram-se em pequenos territórios para uma grande população. A aldeia de 

Filadélfia, local onde realizei a minha etnografia, não conta com área de reserva para 

plantio, caça ou pesca, o que faz com que os adultos saiam para a cidade em busca de 

empregos. Uma das principais atividades geradoras de renda é a venda de farinha, frutas 

e macaxeira na feira municipal de Benjamin Constant. 

Apesar de os Ticuna terem sido proibidos de falar a sua língua, do contato 

prolongado com os brancos e da proximidade das aldeias com a cidade, a língua se 

mantém vida e é falada cotidianamente nas aldeias. A manutenção da língua é motivo de 

grande orgulho para os Ticuna, ela mantém uma relação intrínseca com os mitos e a sua 

ontologia, apesar de todas as interferências ocidentais, sejam elas de ordem política ou 

religiosa. 

UM CORPO QUE NÃO ESTÁ SÓ 

 Na língua Ticuna, diferentemente do português, existem palavras independentes 

(como as nossas) e palavras dependentes ou inalienáveis. As palavras dependentes são 

 
5 A análise leva em conta a teoria de centralidade do corpo nas ontologias ameríndias, proposta por 
Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro (1979). 
6 Um dos mais conhecidos é O massacre de Capacete, ocorrido em 28 de março de 1988 no igarapé 
Capacete município de Benjamin Constant (Amazonas). Durante uma reunião, que discutia melhores 
condições de trabalho (Os Ticuna eram coagidos a trabalhar para os patrões da borracha em troca de 
salários ínfimos), os Ticuna foram surpreendidos pelos capangas dos patrões, que já chegaram atirando. 
Muitos Ticuna morreram e várias pessoas ficaram gravemente feridas. 
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aquelas onde é necessário acrescentar a partícula de pessoa, elas não fazem sentido se 

ditas de forma isolada; sempre é necessário relacioná-las a alguém. De maneira geral, as 

palavras inalienáveis são: as partes do corpo, partes de vegetais, do cosmos/ território/ 

terra e os termos de parentesco (Montes Rodrigues, 2004). 

 Este fato não é apenas uma construção de discurso, ele nos mostra uma relação 

entre o sujeito e a “coisa” de que se fala, e é o corpo do sujeito que se relaciona com o 

corpo do que é referido, pois para os Ticuna “tudo tem um corpo e tudo é um corpo” 

(ANGARITA, 2013). Esta relação entre os corpos provém dos tempos antigos onde todos 

eram imortais (üüne) ainda não havia duüũgü are (gente de verdade), tudo se 

transformava constantemente, os corpos eram menos fixos, mas todos eram duüũgü 

(gentes). O que significa dizer que, não necessariamente todos tinham a aparência física 

de humanos – ou não todos ao mesmo tempo – mas todos tinham uma visão de si mesmos 

como gente e de outras espécies como não-gente (VIVEIROS DE CASTRO, 1996). 

Aos poucos a aparência dos corpos foi ficando mais fixa, mas a relação entre eles 

se manteve, por exemplo, na palavra tchau’ane (eu+ terra) o que está sendo dito é que a 

terra é a extensão desta pessoa que, neste caso, é o “eu”, ou seja, a terra é extensão do 

corpo de quem fala, da pessoa com quem ela se relaciona. O mesmo fato é apontado por 

Stolze com relação à língua Juruna: 

Na língua juruna, muitas palavras jamais ocorrem dissociadas de um pronome 
possessivo. A palavra para peixe, ou para pedra, apresenta-se no discurso como 
nome de uma entidade dotada de existência própria, mas a palavra para pé só 
ocorre como uma entidade relativa: trata-se sempre do pé de alguém. É claro 
que peixe e pedra também podem ser referenciados a alguém, mas nesse caso 
adicionasse uma marca gramatical específica para significar que a posse não é 
uma relação interna, intrínseca ou constitutiva do sujeito. (STOLZE, 2002:3) 

Embora a autora tenha traduzido essa relação como “posse”, é necessário deixar 

claro, que na língua Ticuna, essa “posse” não designa uma de propriedade sobre a “coisa” 

e sim uma extensão de corpo. Para relações de posse o pronome utilizado para a primeira 

pessoa do singular em Ticuna é tchorü (meu/ minha) que é utilizado para coisas que são 

apenas coisas ou para corpos que estão separados, que não são extensão do corpo de 

alguém. A transformação dos corpos cria uma extensão entre eles, não havendo uma 

separação entre corpo e natureza como no pensamento ocidental (ANGARITA, 2013). 

De acordo com a cosmologia Ticuna o corpo não é uma entidade separada do 

cosmos, ele está em constante relação com a terra, os parentes, as plantas e animais e com 

os espíritos etc. A formação da pessoa é um processo contínuo e está relacionado aos 
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laços estabelecidos durante a vida, incluindo os laços com seres não-humanos. Assim 

sendo, é preciso tomar cuidado com essas agências Outras, pois elas podem levar a 

doenças ou a captura. Existem dois momentos de maior risco e que produzem cheiros 

característicos; o cheiro de verde (doü) e o cheiro de sangue (puya). Para que o corpo 

continue forte (pora) e saudável (maü) e para evitar os possíveis perigos da afetação (guu) 

são mantidos os resguardos (aure). 

Desta forma, o corpo das mulheres mantém uma relação constante com o cosmos 

e as práticas de resguardo tem o intuito de tornar esta relação estável. Em determinados 

momentos ela pode ser perigosa, especialmente quando se exala do cheiro doü (de verde), 

ou puya (de impureza, proveniente do sangue). No caso da moça nova, seu corpo exala 

estes dois cheiros, doü porque seu corpo ainda está verde, ela ainda é uma menina, só será 

mulher/ madura quando o   passar pelo resguardo e pelo ritual de puberdade e puya, pois 

ela está passando pela primeira menstruação. 

É porque nós temos o cheiro de verde (doü) e é isso que atrai os bichos (ngo’o), 
eles sentem nosso cheiro e quando você vai entrar no resguardo, você vai ter 
que tomar banho de tabaco pra eles não sentirem mais o cheiro. Aí você toma 
banho com esse tabaco pra nada mais te acontecer. (Dona Arlete) 

 Ambos os cheiros atraem os ngo’o ou bichos, estes são espíritos nocivos aos 

humanos, neste momento na vida da menina ela causa uma afetação ruim, nociva que a 

deixaria doente ou se ela quebrar o resguardo pode ser capturada por eles. 

 Os interditos alimentares, a reclusão da moça, os banhos de ervas, as defumações 

servem para equilibrar o corpo em relação às afetações do mundo envolvente, mas a 

recíproca também é verdadeira, através dos resguardos e da festa da moça nova o 

equilíbrio do cosmos também é mantido. 

Se nós não fizéssemos mais nossos resguardos e rituais esse mundo que 
conhecemos já teria se afundado. Choveria muito e a enchente seria cada vez 
maior, você sabia que essa água não está subindo mais? Porque lá em Umariaçu 
ainda estão fazendo rituais, lá em Arara também em Nazaré também7[...] 
Porque se a gente não fizesse mais isso, a inundação iria correr em cima de 
vocês, assim que é. (Dona Arlete) 

 Assim, podemos ver na fala de Dona Arlete que a qualidade da relação que o corpo 

estabelece com o cosmos é essencial para a manutenção do mundo. Por isso é fundamental 

 
7 Aldeias Ticuna onde ainda se faz a festa de moça nova, Worecü. 
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cuidar das relações que o corpo vai estabelecer nestes momentos, já que são momentos 

particularmente sensíveis onde a moça pode ter vislumbres de outros mundos. 

 Entender essa relação entre resguardo e cosmos é importante no que tange ao 

gênero, porque, ao contrário do que se poderia pensar sobre o processo de reclusão, de 

que ele seria uma prática misógina e feita em relação aos homens ou em submissão a 

estes, o resguardo se mostra como uma agência das mulheres na manutenção e equilíbrio 

do mundo. O resguardo é também uma prática de saúde (maü) que mantém o equilíbrio 

dos corpos. 

O corpo existe como ser em transformação, ele é produto de uma série de 

transformações anteriores a sua existência como tal, durante sua vida passa por processos 

de feitura/ transformação/ fabricação e caminha constantemente para a transformação 

final no estado almejado de üüne (imortal). O estado de üüne é o estado inicial dos seres 

dos tempos antigos. As transformações dos corpos seguem ciclos, que não são 

necessariamente cronológicos (ANGARITA, 2013), estes ciclos estão mais relacionados 

aos movimentos do que à repetição. E, por fim, vemos que há uma relação intrínseca entre 

a língua, os mitos e a ontologia Ticuna, relação esta que se mantém mesmo com todas as 

interferências ocidentais em sua cultura, sejam essas interferências de ordem religiosa ou 

política (GOULARD, 2009). 
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Uma etnografia entre idosos: considerações sobre envelhecimento, emulação e 
gênero em uma instituição asilar 

João Pedro de Oliveira Medeiros8 

Este breve resumo tem a pretensão de publicizar minha pesquisa e seus 

desdobramentos analíticos, como também “pedagogizar” esses resultados.  Tal pesquisa 

parte de um trabalho de campo realizado desde 2017 em um ancionato ligado ao governo 

estadual na Baixada Fluminense/Rio de Janeiro.  

Nessa ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) com suas estruturas 

um tanto desgastadas, moram 57 idosos, onde 30 são mulheres e 27 são homens9. Foi 

neste lugar que dei o pontapé inicial na jornada antropológica, haja vista que para muitos 

O trabalho de campo [é] como um rito de passagem (DAMATTA, 2010 [1987]), 

constituindo assim não só uma primeira e rica possibilidade de aprofundamento 

monográfico, mas também a de um contanto com um “outro” familiar, mas não 

necessariamente “conhecido” (VELHO, 1987). 

Diante do envelhecimento da população brasileira (IBGE 2010) mudanças estão 

ocorrendo em diferentes âmbitos da sociedade, inclusive na esfera familiar. Por mais que 

o Estado estabeleça a família como à primeira instância de responsabilização pela pessoa 

idosa, novos contornos sociais – dentre eles a redução da fecundidade e a cada vez maior 

inserção das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo – passam a “requerer que o 

Estado e o mercado privado dividam com a família as responsabilidades no cuidado com 

a população idosa.” (CAMARANO e KANSO, 2010).  

Célia Caldas (2011 [2002]), em seu artigo O idoso em processo de demência: o 

impacto na família, argumenta que “[...] embora tradicionalmente os idosos tragam a 

expectativa de serem cuidados por seus filhos, e os filhos adultos não tenham dúvidas 

sobre a sua responsabilidade pelos pais, estas expectativas e desejos vêm mudando.” 

(p.55). Após elencar uma série de elementos explicativos dessas mudanças – tais como a 

urbanização, relações geracionais conflitivas e convulsões sociais, dentre alguns desses 

elementos – a autora sustenta que  

Os padrões tradicionais de funções familiares parecem estar se desmontando 
diante das transformações sociais, econômicas e demográficas. Como 

 
8 João Pedro de Oliveira Medeiros é estudante de graduação bacharelado em Antropologia, ICHF-UFF. 
9 Devido à natureza asilar, esses números estão sempre variando: ocorrem eventuais remanejamentos de 
idosos para outras instituições, assim como também falecimentos, dentre outros fatores.  



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16(

 

 65 

conseqüência mudam os valores culturais em relação aos idosos em geral e ao 
cuidado família do idoso, em particular. (Ibid).  

Dentro deste cenário inserem-se as ILPI’s que aparecem como alternativa a nova 

demanda de cuidado a crescente população idosa. Essas instituições, segundo Camarano 

e Kanso (2010), 65,2% são de natureza filantrópica enquanto que apenas 6,6% são 

públicas. Além disso, esses espaços compreendem que o idoso “sem vínculo familiar, 

abandonado ou sem condições de prover sua própria subsistência através da alimentação, 

de cuidados com a saúde e de convivência social” 10 tem o direito a ter um atendimento 

de caráter asilar.  

Tendo em mente esse breve panorama, a instituição pela qual este estudo se 

debruça tem como “público alvo” idosos que se encaixam, do ponto de vista das 

categorias institucionais, no perfil de indivíduos em situação de risco ou vulnerabilidade 

social. Logo, muito dos meus interlocutores são entendidos como ex-alcoólatras ou ex-

dependentes químicos, de uma forma geral. Além desses, ex- moradores de rua, 

acumuladores e pessoas desgarradas11 de suas famílias correspondem também ao perfil 

de idoso acolhido pelo asilo de caráter residencial. Em suma, a compreensão do passado 

dessas pessoas é marcada pela ideia de que por “infortúnios do destino” ou por conta de 

uma vida desmedida (essas duas vias explicativas são bastante mobilizadas por parte dos 

funcionários da instituição) suas vidas desembocaram ali. Logo, a inserção dessas pessoas 

nesse espaço é altamente significada de maneira negativa, uma vez que elementos 

socialmente negativos são vistos como explicativos da condição de interno. 

Este último ponto, inclusive, lança luz a sobre a forma como o próprio 

envelhecimento é tratado e representado no interior do asilo – sustentada por funcionários, 

sobretudo da equipe técnica12, e incorporada pelos idosos. A despeito das representações 

ancoradas em perspectivas “biologizantes”, nomenclaturas pertencentes a um saber 

médico-clínico informam, categorizam, reconhecem e, em última instância, criam o que 

é “O envelhecimento” e, portanto, as possibilidades do “ser idoso”. Essa forma muito 

 
10 Passagem retirada da Cartilha: Instituição de Longa Permanência (UnATI-UERJ). 
11  “Desgarrados” refere-se a todos os idosos que por inúmeros motivos desvincularam-se de suas famílias, 
os motivos mais recorrentes desse desvinculo são, tal como me revelam, o abandono e o abuso financeiro 
por parte dos familiares. A partir daí, através de denúncias, geralmente de vizinhos, é aberto um processo 
no Ministério Público na tentativa de resolver tal problema, neste processo o idoso é encaminhado para 
uma ILPI. 
12 A equipe técnica dessa instituição é composta por funcionários do serviço social, enfermagem, 
fisioterapia e psicologia. 
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circunscrita pode ser resumida na percepção de que envelhecer é uma espécie de declínio 

inevitável: corporal, interacional e social.  

Certamente essa visão não foge a uma realidade que se estabelece como objetiva, 

“real”. O envelhecimento e suas representações se balizam numa universalidade da 

experiência humana. Poucos discordariam que o suposto percurso da vida é nascer, 

crescer, reproduzir-se, envelhecer e morrer; tendo algumas poucas variações contextuais. 

O que está subjacente a essa “teleologia” – inclusive bastante heteronormativa segundo 

Henning (2014) – é a premissa de que há uma ascensão, amadurecimento ou 

desenvolvimento – personificado na faixa etária da infância, adolescência e, em certo 

sentido, na vida adulta – e, por conseguinte, um declínio ou definhamento característico 

do envelhecimento. No que diz respeito a essas homologias, Simone de Beauvoir no 

clássico A Velhice, escreve 
Se o sentido e o valor dados à velhice variam com as sociedades, nem por isso 
ela deixa de permanecer um fato que transcende a História, suscitando um certo 
número de reações idênticas. Organicamente, a velhice é, sem dúvida, um 
declínio e, como tal, a maior parte dos homens a temeu. (BEAUVOIR, 2018 
[1970], pp.97-98).  

Na instituição asilar, funcionários e idosos acionam e tingem essa noção de 

diferentes maneiras. Por exemplo, Rosa (99 anos)13, a interna mais velha do asilo, queixa-

se de forma jocosa o porquê de se viver tanto tempo: “as pessoas deveriam viver até os 

60 anos, depois disso não podem fazer mais nada”. Outro exemplo é o de Nádia que se 

refere aos idosos homens daquele abrigo enquanto “restos de homem” em alusão direta 

ao grande número de idosos acometidos por deficiências físicas e debilidades cognitivas. 

Não muito diferente, a maneira como funcionários da equipe técnica e dirigente 

mobilizam seus discursos também são altamente perpassadas por termos técnicos 

ancorados no “pano de fundo” de que o envelhecimento é o retrato de degenerações 

morfológicas do organismo velho. 

O declínio e suas roupagens aparecem, portanto, em alguns instrumentos 

institucionais que, por sua vez, incidem e retro-alimentam essa visão. O principal desses 

instrumentos parece ser a subdivisão dos internos em três diferentes graus de dependência 

nas chamadas AVD’s (atividades da vida cotidiana). Essas subdivisões fazem parte de 

um regulamento técnico para o funcionamento de instituições de longa permanência para 

 
13 Com o intuito de manter o anonimato dos interlocutores, optou-se por usar pseudônimos ao longo de todo 
o artigo. As idades acompanhadas pelos nomes, entretanto, me foram informadas pelos próprios idosos e 
aparecerão apenas acompanhadas do nome em sua primeira menção, aqueles idosos que não informaram 
suas idades não tiveram estas registradas aqui. 
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idosos que, no que lhe concerne, pretende definir critérios mínimos de funcionamento e 

avaliação para esses espaços14.  

Logo, como consta no regulamento, o grau I são todos os idosos que, mesmo que 

independentes na realização das AVD’s, demandam equipamentos de auto-ajuda, como 

óculos, bengala ou aparelho auditivo, por exemplo. Esses, dentro da instituição aqui em 

questão, são uma pequena minoria. Os categorizados enquanto grau II, segundo o 

regulamento, são “idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a 

vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo 

ou com alteração cognitiva controlada”. O grau III, por seu lado, “idosos com 

dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida 

diária e ou com comprometimento cognitivo.”. 

Os desdobramentos empíricos dessas divisões se conjugam a outras. Divisões que 

dizem respeito à sanidade mental também atuam como marcadores individuais. Neste 

caso, “lúcidos” e “não-lúcidos”, enquanto termos técnicos de funcionários, ou “normais” 

e “anormais”, nas palavras de um interlocutor “lúcido” demarcam aqueles idosos que 

“entendem” e os que “não entendem”. No entendimento desse mesmo interlocutor, essas 

demarcações são, por excelência, marcadores valorativos: Carlos (78 anos), por exemplo, 

fala que a “postura”, enquanto um “conjunto de valores e virtudes”, demarca não só os 

“lúcidos” dos “não-lúcidos”, como também as diferenças comportamentais entre os 

próprios lúcidos. Quer dizer, não basta ser apenas “normal”, mas também cumprir uma 

série de regras de conduta, dentre estas “saber se relacionar com um funcionário”, para 

poder expandir as possibilidades de ação e interação dentro do espaço asilar. 

Outros efeitos de institucionalização – tal como procuro chamar os diferentes 

mecanismos institucionais que atuam e surtem efeitos, sobretudo, sobre os idosos – 

podem também ser elencados aqui, tal como os efeitos que a própria estrutura física da 

instituição e os da condição de interno exercem no idoso, por exemplo. Os 

desdobramentos empíricos desses mecanismos não serão discutidos aqui, mas basta 

considerá-los enquanto rearranjos das forças de Estado, ou melhor, são confinações 

representacionais criadas – por meio de categorias – com o fim de governar a conduta 

 
14  Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html. 
(Acessado em 25/08/19 às 17:13). 
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coletiva (DURKHEIM, 2002), haja vista que a instituição é, em si, um desdobramento do 

Estado e, como tal, funciona mais ou menos como um15. 

Todas essas forças que acometem o idoso agem no sentido de torná-los “presos” 

a essa circunstancialidade, isto é, a de “ser idoso”. Portanto, “ser idoso” eleva-se a único 

marcador distintivo, ou seja, imputa-se institucionalmente, através de um grande esforço 

normativo, – consciente para alguns, inconsciente para a sua maioria – uma 

homogeneidade entre os internos. Longe da isenção de contradições e incongruências, a 

instituição ergue-se a partir desses diferentes mecanismos de controle, uma hora ou outra 

transgredidos por diferentes funcionários por diferentes motivações.   

Paralelo a isso, reconheço que os idosos, longe de uma passividade presumida 

pelo senso-comum, por meios conscientes e inconscientes acionam mecanismos que, em 

última instância, produzem diferenciações individuais e grupais. Enquanto constructo 

analítico, essas diferenciações podem ser compreendidas e abarcadas pelo termo 

emulação, tal como contido no título deste resumo, uma vez que pretende compreender 

todas as modalidades de diferenciação, singularização. Emulação, portanto, dissociado de 

seu espectro essencialista da “comparação odiosa”, originalmente atribuída por Thorstein 

Veblen (1965 [1899]) em A Teoria da Classe Ociosa, dimensiona justamente as 

possibilidades de produção de “si” a partir, não de uma vontade inata, mas do desejo do 

“tornar-se diferente” frente à horda de supostos iguais.  

Essas emulações figuradas na ideia de agência expressam bem os exemplos que 

se seguem: Carlos e sua postura cuidadosamente usada na relação com funcionários-

chave; Túlio (69 anos) e sua espécie de auto-incumbência de molhar e cuidar das plantas 

do asilo; Silvinho, o “entregador”, responsabiliza-se por sair da instituição e fazer 

pequenas compras numa venda próxima a instituição a pedido de funcionários ou outros 

idosos sem a autorização exigida para sair.  

Magda, por exemplo, encarrega-se, junto a funcionários da limpeza, de pequenas 

limpezas e arrumações; outra idosa, por sua vez, ostenta a grande coleção de bonecas 

devidamente penteadas, limpas e arrumadas. No que tange às diferenciações grupais, 

jogadores de dominó se reúnem entorno de uma mesma mesa e disputam partidas 

acirradas por longas horas; do mesmo modo, idosos que tomam banho de sol localizam-

 
15 Sobre a aproximação entre Instituições Totais e Estado ver, por exemplo, (GOFFMAN, 2015 [1961]). 
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se juntos, nas manhãs de sol, em uma região do pátio do ancionato que julgam melhor 

para tal atividade. Os exemplos se multiplicam.  

Quer dizer, essas emulações produzem sujeitos no seio dessa, já narrada, 

normatividade institucional, singularizações essas que dependem inteiramente dessa 

projeção quase opressiva de certas normas. Isso ocorre, pois, tal como Mahmood (2006) 

argumenta, as modalidades de ação são e estão completamente circunscritas e produzidas 

a partir das relações de forças já existentes e internalizadas. Dito de forma mais atenta, os 

idosos observados ao longo desses quase dois anos de trabalho de campo sugerem a partir 

de suas práticas da vida cotidiana, longe de qualquer acepção emancipatória, novas 

modalidades de envelhecer, como também corporificar o que se entende por gênero.   

Não se trata, no final das contas, de metáforas “masculino” e “feminino”, 

“homem” e “mulher”, essas diferenciações fazem pouco sentido na compreensão de como 

os idosos desse asilo se organizam, apesar de que esses marcadores são referenciais em 

determinados momentos. A produção de idosos, afinal, está ligada ao que se produz em 

termos de práticas singularizantes que, por sua vez, demarcam as aparentemente sólidas 

fronteiras individuais.   
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ENSINO SUPERIOR, PERCURSOS ACADÊMICOS E CIÊNCIAS SOCIAIS EM 
MOÇAMBIQUE: relato de uma experiência de pesquisa junto a professores e 

alunos na Universidade Eduardo Mondlane 
 Lucas Santos De Oliveira1 

      Orientador: Sidnei Clemente 

RESUMO: Tendo por base minha experiência estudando Sociologia na Universidade 
Eduardo Mondlane e material levantado em pesquisas bibliográficas, procuro analisar o 
modo como historicamente o Ensino Superior em Moçambique demonstra ainda hoje 
manter uma agenda de ensino e pesquisa alinhada aos interesses de países estrangeiros, 
que por sua vez, são os principais financiadores dos estudos científicos no país. Meu 
intento é contribuir com as reflexões acerca dos efeitos que essa dependência do capital 
estrangeiro exerce sobre os projetos implementados pelos governos moçambicanos. Até 
o momento, a transcrição propicia uma análise aprofundada, porém inicial do fenômeno 
social quando acionadas mobilizando os autores utilizados na bibliografia. A 
problemática dos investimentos estrangeiros se dá em um cenário fruto de consecutivas 
disputas entre guerrilheiros e o Estado Português no campo ideológico, portanto, cabe 
debruçar-se sobre quais são os agentes envolvidos atualmente nesse processo de disputas 
de narrativas que desembocam em políticas públicas.  

PALAVRAS- CHAVE: Sociologia. Ensino Superior. Moçambique 

INTRODUÇÃO 

Moçambique é um país localizado na África Austral com população que 

ultrapassou os 28 milhões de habitantes de acordo com o último censo realizado pelo 

Instituto Nacional de Estatística, (INE), em 2017. É um país que teve sua história marcada 

pela luta contra o colonialismo português, e que após sua Independência, em 1975, 

mergulhou em um conflito armado dentro das próprias fronteiras, o que gerou elevados 

impactos econômicos e sociais que perduraram para além dos dezesseis anos da luta 

armada (1976-1992), deixando o território moçambicano destruído. O pós-independência 

havia promovido uma sensação de euforia que trazia consigo esperanças de se constituir 

uma identidade nacional que até então encontrava-se reprimida pelo jugo do 

colonialismo. Assim, alguns autores (ABRAHANSON E NILSON, 1995, pp.48 apud 

COSTA, 2009, pp. 11), apontam que após 1977 houve uma “euforia da independência” 

que propiciou o aumento da participação popular em campanhas e trabalho solidário, e 

que esta pode ter contribuído para alguns avanços sociais à época, através dos 

investimentos em áreas sociais realizados pelo Estado, tais como: a expansão do sistema 

 
1 Bacharel em Ciências Sociais e Mestrando do PPGA-UFF. Integrante do Núcleo de Estudos Guerreiro 
Ramos (NEGRA) e do Laboratório de estudos sobre Movimentos Sociais, Trabalho e Identidade (LEMSTI), 
ambos da UFF. 
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escolar; a redução do analfabetismo (de 93% para 70% em cinco anos) e o aumento do 

número de postos de saúde em regiões rurais. (COSTA, 2009, pp.11). Porém, estes 

avanços duraram pouco tempo, e os sinais de retrocesso econômico se evidenciaram e 

agravaram-se até meados da década de 1980. Desta forma, tratar da criação do projeto de 

Ensino Superior no país requer uma análise que considere quais são os agentes envolvidos 

nesse projeto e, sobretudo, que interesses estão sendo representados por estes. Para tanto, 

é imprescindível compreender os processos temporais que marcam a história do Ensino 

Superior em Moçambique, que por sua vez, podem ser confundidos com o de 

consolidação do Estado-Nação. Compreendendo o Ensino Superior como um fenômeno 

social complexo (LANGA, 2014, pp. 371), portanto, dotado de processos que não podem 

ser apreendidos apenas pela experiência participativa (idem), esse trabalho pretende criar 

mais um mecanismo de análise fundamentado em discussões ocorridas no campo teórico 

acerca do tema.  

 

METODOLOGIA 

 

Realizando o campo do projeto “Políticas públicas e movimentos sociais na 

institucionalização dos processos socioambientais: uma análise comparativa entre 

Moçambique e Brasil” financiada pelo Programa de Mobilidade Internacional 

Capes/AULP, edital n° 33/2012, estive em Maputo durante o período de quatro meses 

(jul-nov 2017), apliquei um questionário semiestruturado com estudantes e professores 

da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), uma das principais instituições de ensino 

público do país.  Este trabalho articula o material obtido durante o período de campo com 

as análises realizadas a partir da leitura da bibliografia produzida sobre a temática. 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

A expansão do Ensino Superior em Moçambique se deu principalmente e com 

maior força a partir de 1995. Em 1994, por exemplo, o país contava apenas com três 

instituições, a UEM (Universidade Eduardo Mondlane), a UP (Universidade Pedagógica) 

e o ISRI (Instituto Superior de Relações Internacionais), e no início da década de 1990 o 

ensino superior moçambicano somava pouco mais de 4.000 estudantes. O cenário é 

completamente outro ao analisarmos que mais recentemente, em 2014, Moçambique tem 

46 Institutos de Ensino Superior, entre públicos e privados, com mais de 150 mil 
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estudantes (LANGA, 2014). O Ensino Superior ganhou outro significado nessa nova fase 

moçambicana, e diante do aumento da demanda por vagas, os diversos agentes da 

sociedade foram estimulados a criar instituições de Ensino Superior. Esse movimento 

ganhou ainda mais força e legitimidade quando, em 1993, foi criada a Lei 1/1993, que 

garantia a participação de empresas privadas e ONG’s no Ensino Superior, tornando este 

setor de prestação de serviços mais um nicho para competição de mercado. O Ensino 

Superior em Moçambique perdeu o estatuto de bem público, e assumiu a condição de 

serviço privado, comercial. Desta forma, conclui-se que o processo de expansão do 

Ensino Superior por Moçambique priorizou a abertura de novas universidades por todo o 

país, ocorrendo com maior intensidade após ter sido aberta a possibilidade de atuação 

nesse setor agentes privados, criando uma estrutura mesclada entre o privado e público. 

Essa expansão buscava corresponder não somente aos interesses do Estado 

moçambicano, com a descoberta dos potenciais extrativistas do complexo mineral-

energético do país na primeira década dos anos 2000, o mundo passou a olhar de forma 

diferente para Moçambique. A perspectiva de abertura de mais empreendimentos ligados 

à exploração de recursos naturais ligados à indústria extrativa colocou o Ensino Superior 

no centro das atenções (LANGA, 2014, pp.382). A questão que se colocava era se 

Moçambique teria quadros qualificados para a extração desses recursos naturais, 

acompanhando o período que se abria, de grandes investimentos internacionais em terras 

moçambicanas. De modo a criar um paralelo entre a teoria exposta até aqui com a 

experiência empírica que pude observar, apresento nas próximas linhas anotações e 

percepções relevantes obtidas durante a execução da missão de estudos realizada em 

Maputo, estudando Sociologia na Universidade Eduardo Mondlane no ano de 2017. No 

total realizei nesse trabalho de campo 18 entrevistas, entre professores e estudantes, e o 

que mais se evidenciou foram as dificuldades que a Universidade Eduardo Mondlane tem 

para assimilar a ideia de estudantes de graduação estarem realizando pesquisa. O cenário 

sugerido pelo que referi acima com as entrevistas e a contextualização histórica é de uma 

espécie de “troca de funções”, pois, evidencia-se que a função da universidade atualmente 

é exclusivamente a de formar indivíduos, e estes não podem ser críticos caso desejem 

utilizar essa criticidade para ir contra o poder instituído. Diante disso, o que meu trabalho 

inicial sugere até então, é que há uma forte polarização política em Moçambique, entre 

RENAMO e FRELIMO, que se reflete nas variadas esferas da vida pública. Na 

Universidade Eduardo Mondlane isso pode ser percebido tanto durante as aulas quanto 

no convívio com os alunos. E, sobretudo, na gestão universitária, que em seus próprios 
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moldes (através dos currículos, da infraestrutura e burocracia), tende a ser influenciada 

por ideais políticos-ideológicos, que outrora foram socialistas, e hoje correspondem às 

ideias conservadoras para manutenção do poder da FRELIMO. Isso quem sente são os 

alunos, professores, e reverbera nas áreas principais da universidade: ensino, pesquisa e 

extensão. Existe a necessidade de haver uma reflexão sobre os modos e condições da 

pesquisa em Moçambique, mas para tanto, torna-se necessário constituir um arcabouço 

teórico acerca das condições sob as quais a pesquisa é realizada lá. Nesse sentido, acredito 

ter colaborado para enriquecer esse debate sobre o qual pretendo me debruçar mais vezes. 
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Imanência e Transcendência1 no Prepara Nem Niterói: etos, política e identidade 
sob perspectiva interseccional 2 

Theodoro de Carvalho Teles3 

 

    Pensando em um cursinho pré-vestibular, vêm à tona algumas características 
comumente associadas a ele. Por um lado, teria um caráter informativo, didático e 
preparatório para a resolução de questões dos vestibulares. Teria também uma estrutura 
escolar ainda regrada por aspectos identificáveis em muitas instituições de ensino 
fundamental e médio (doravante EF e EM). Por exemplo, uma determinada configuração 
de seu espaço físico, ou vestimentas que nele devem ser utilizadas. Entretanto, 
indiscutivelmente, deveria ter algumas características que o diferenciariam da frequente 
inabilidade do EM em aprovar estudantes nos vestibulares, isto é, um cursinho pré-
vestibular deve apresentar resultados nas listas de aprovação e ingresso em 
Universidades. Além disso, a experiência de ‘fazer cursinho’, estudar em um deles, seria 
pautada por uma alta carga de dedicação aos estudos imediatamente concernidos em um 
programa voltado para provas vestibulares. 

    Por outro lado, o cursinho se constituiria também de uma experiência educacional que 
pressuporia algo como uma segunda chance a estudantes que não ingressaram no Ensino 
Superior (ES) imediatamente após terem concluído o Médio. Isso consequentemente 
indica seu caráter fundamental para uma sociedade que concebe e realiza no ingresso a 
um curso superior, momento crucial de ascensão social simbólica, como nos lembra 
Marilena Chaui (CHAUI, de S. M. 2014). Isto é, acesso a um curso superior representa a 
realização da possibilidade crucial de manutenção de condições de vida e relações sociais 
já existentes em uma família, e mais importante: uma ascensão social –isso tudo, 
desencadeado com a aprovação. 

    Mas sobretudo pensaríamos em seu caráter passageiro, ou seja: pensaríamos em um 
local de breve permanência que marca um momento também transitório não somente na 
vida escolar, mas em uma trajetória social de forma ampla. Por isso, a passagem por este 
lugar deveria se dar com discrição, dado que denota uma quebra da trajetória escolar por 
outro lado ainda vista como normal; e com dedicação total, dada sua importância social. 
Uma vez realizada essa passagem, as memórias dessa experiência e inclusive os 
‘resquícios’ que a evidenciariam deveriam ser, também, mitigados, invisibilizados, 
excluídos. 

    Nesse sentido, poder-se-ia imaginar que a experiência de estudar em um cursinho como 
esse tem um caráter muito próximo ao que se diria transcendente, implicando e sendo 
implicado em uma experiência interessada: ‘passar’; e a partir disso no alcance de um 
objetivo: ‘a vaga em um curso de graduação’. Ou seja, sob esse ponto de vista, quem faz 

 
1 Neste trabalho, as categorias imanência e transcendência não estão ligadas a uma ou outra 
determinada vertente da epistemologia; são, antes, categorias de análise mais articuladas com suas 
definições básicas em um dicionário – e com o campo de pesquisa- do que conceitos de filósofos (mais 
ou menos previamente) determinados. Creio ser necessário explicar isso para não gerar expectativas 
que certamente seriam frustradas. 
2 Trata-se da primeira exposição pública acerca de minha pesquisa monográfica em Antropologia, 
porquanto creio agora ser mais interessante a modalidade de resumo expandido que permite apresentar com 
menos expectativa de concluir. 
3 Graduando no Bacharelado em Antropologia do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da 
Universidade Federal Fluminense em Niterói, RJ; professor voluntário de Sociologia no Prepara Nem 
Niterói. 
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cursinho deve sair de um ponto -mais ou menos comum, para chegar em um lugar melhor 
-superior. 

    Ora, essa imagem de um cursinho pré-vestibular, mesmo dissecada, poderia não causar 
espanto, ou questionamento, todavia, com efeito está demasiadamente distante de um 
cursinho fundado em Niterói no ano de 2016, o Prepara NEM Niterói, por sua vez 
doravante Prepara. Esta descrição anterior é interessante menos para estabelecer uma 
comparação do que para delimitar -o que não é- o Prepara, e assim explorar uma dimensão 
um pouco menos evidente na experiência desse cursinho. 

    Pois bem, em 2016, inspirades na experiência do Prepara Nem da cidade do Rio de 
Janeiro4, um grupo de ativistas idealiza e funda em Niterói um cursinho pré-vestibular 
social, gratuito e horizontal, para a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transessuais, Transgêneros e Intersexos, LGBTI (PREPARA, 2016). Sob a 
coordenação de Bruna Benevides, importante articuladora e militante LGBTI no cenário 
nacional, o foco desse cursinho é a população trans, de travestis, transexuais e 
transgêneros, todavia também recebe matrículas também de pessoas não trans da 
Comunidade LGBTI, e além de não LGBTIs que lá queiram estudar. 

    Mas o que significa criar um cursinho pré-vestibular para essa população em Niterói? 
Isto é, o que significa implementar esse projeto em uma cidade no país que detém, e por 
vezes ostenta com torpe vaidade, o maior número de assassinatos de pessoas LGBTI+ no 
mundo? 

    A partir da pesquisa que realizo por ocasião de minha monografia de graduação no 
curso de Bacharelado em Antropologia, que se insere no projeto de pesquisa intitulado: 
“Pedagogias Engajadas: construção de Salas de Aula Seguras para Pessoas LGBTI+ 
como tecnologias sociais de inclusão e efetivação de direitos” financiado pela Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFF (PROPPI/UFF), me é possível 
elencar alguns aspectos do Prepara que são profícuos à discussão desencadeada por essa 
pergunta. 

    Em grande medida, a criação do cursinho significou, num plano moral, um irreversível 
ataque à uma noção midiática sobre travestis, transsexuais e transgêneros. A saber: a 
invenção preconceituosa de uma relação determinista entre sociabilidades tradicionais 
dessa população, atividades laborais as quais tem acesso com maior frequência, por 
exemplo a prostituição, dada também a transfobia no mercado de trabalho, e uma suposta 
impossibilidade de construírem seus próprios futuros. Muitas foram as ações 
empreendidas por pessoas trans, por seu movimento, que provam a arbitrariedade 
preconceituosa dessa insinuação irreal. Tanto no que diz respeito a suposta relação 
determinista, quanto de uma falta de capacidade intelectual/profissional dessas pessoas. 
Entretanto, o Prepara NEM é exemplar nesse caso, pois, acompanhando-o é possível 
perceber alguns dados relevantes para esta discussão. É um cursinho fundado e gerido, 
sobretudo, por pessoas trans; possui uma alta carga de planejamento institucional e de 
articulação externa para continuar funcionando; demanda um esforço organizacional de 
sua gestão; efetiva um ambiente escolar seguro -o que será mais fortemente explorado 
neste resumo- para pessoas excluídas do direito à Educação em outros contextos. 

    Além disso, sob um ponto de vista político, põe em xeque a suposição infeliz, todavia 
ainda muito comum em partidos políticos no país -da esquerda à direita- de que as 

 
4 Ver SIQUEIRA, Indianare. 2018. 
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temáticas acerca da reivindicação de direitos da população LGBTI+ constituiriam fatores 
secundários, ou que desviariam um suposto foco da atuação pela efetivação do que 
respectivamente se entenderia como justiça social, ou um sentido da política. Isso, dado 
o fato de que por essência, essa iniciativa constitui um movimento radical de exercício 
pleno e direto de efetivação, não somente do direito à educação, mas a partir dele, de 
outros tantos direitos sociais e humanos que por ele se desencadeiam, e com ele se 
relacionam. Ainda nesse sentido, expõe uma série de problemas presentes no sistema 
escolar, seja público, seja privado, ou mesmo em instituições de organizações da 
sociedade civil, que não tenham uma configuração tradicional da maioria das escolas 
particulares. 

    Acerca das didáticas implementadas e construídas na sala de aula do Prepara, ou 
melhor, das pedagogias ativas que visam possibilitar a existência e funcionamento do 
cursinho, ainda é necessário considerar outras questões. Não é de se estranhar que 
estudantes do Prepara encontrem nele, para além de um curso pré-vestibular, uma noção 
do que seria uma escola, isto é, resumidamente falando, um local em que se aprende, se 
reflete acerca de ideias, informações, conceitos, teorias, teses, antíteses, gramáticas 
políticas, sociabilidades. Isso significa dizer não que os conteúdos registrados em ementas 
de provas vestibulares ficam renegados na prática escolar, ou mesmo no que se considera 
importante por professoras, professores e estudantes. Mas que a experiência no Prepara 
Nem constitui tratamento e reflexão acerca de questões além das imediatamente 
concernidas nessas matrizes ou ementas. 

    Essa experiência escolar estendida em relação ao que se dizem conteúdos escolares se 
dá a partir da consideração perene, muitas vezes reivindicada por estudantes, de aspectos 
de suas vidas, das dinâmicas urbanas e sociais das quais participam, o que também inclui 
professoras e professores. Oportunamente, também de questões relacionadas a negação 
de direitos (não somente em relação à Comunidade LGBTI+), e como não poderia deixar 
de ser: dos movimentos de reivindicação de garantia e criação de direitos. 

    Por sua vez, falar o que antes poderia ser indizível ou difícil dentro uma sala de aula 
qualquer, não somente traz, em meio a falas de estudantes, um caráter de denúncia que se 
refere a e reitera um sentimento de zelo por direitos humanos tais quais Direito à Vida, à 
dignidade humana, ao bem estar social, superação de preconceitos, livre trânsito. Alguns 
colegas docentes por vezes temem que o tratamento dessas questões em sala de aula, 
sobretudo quando essa iniciativa vem de estudantes, tomaria um caráter excessivamente 
denuncista, ou nele ficaria engessada a discussão. Mas ao longo deste primeiro semestre 
do ano letivo de 2019, estas e estes estudantes demonstraram um efetivo cuidado para que 
essas questões fossem tomadas sobretudo como temas de problematização intelectual e 
política. Portanto, por coerência, se dispuseram a acolher intervenções de colegas, o que 
foi ainda potencializado pela participação de professoras e professores. Para quem buscou 
no Prepara Nem um ambiente de estudo e formação possível, após, por exemplo, 
vivenciar violências em na escola, esse processo perene de agenciamento e reflexão 
acerca dessas e outras violências ou violações de direitos, representa uma oportunidade 
real e radical de com eles lidar. Isto é, reside aí a matriz geradora deste trabalho vivo, de 
uma série de práticas e posturas exercidas, reiteradas e constantemente criticadas por 
estudantes, professores e professoras que conformam todo um ambiente pautado na 
inclusão, que as e os estudantes do cursinho me disseram considerar-se seguros e seguras, 
donde apresento sala de aula segura. 
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    É sobre este panorama comparativo, cujo primeiro objeto é genérico, um cursinho pré-
vestibular de mercado, e o segundo, o Prepara Nem, que este simples resumo expandido 
visou lançar olhares a partir dos mencionados pontos de vistas, apontando aspectos 
constitutivos para abrir caminhos para diálogo e crítica das ideias apresentadas, sob a 
emergência da noção de sala de aula segura. 
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ARTIGOS: 

 

O ritual do batismo e as possibilidades da construção de identidade religiosa 

 Edivaldo Rocha de Sousa Menezes1  

Este artigo tem por objetivo discutir o papel do batismo nos processos de 

construção das identidades religiosas dos membros da Primeira Igreja Batista de 

Trindade, localizada na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Partindo da noção de batismo como um rito de passagem (VAN GENNEP, [1909] 2011), 

o foco deste estudo é compreender como novas subjetividades e sentidos de 

pertencimento religiosos são criadas através da participação do batizante1 em diferentes 

arenas pedagógicas que antecedem e sucedem o ritual em tela. 

A pesquisa etnográfica foi realizada entre 2016 e 2017, onde participei de 

atividades rituais e pedagógicas realizadas na Primeira Igreja Batista de Trindade, 

frequentando, dentre outros, cultos, cursos preparatórios para o batismo e aulas de religião 

oferecidas na Escola Bíblia Dominical. 

Historicamente, os Batistas têm sua origem na Reforma Protestante liderada por 

Martinho Lutero em 1517, a qual formulou uma crítica e posterior rompimento com a 

Igreja Católica. Em 1609, um grupo que sofria perseguição na Inglaterra por discordância 

religiosa foge para a Holanda em busca de liberdade de credo, e lá organizam uma igreja 

de doutrina batista, que foi liderada por John Smith, conhecido como “O Pregador”, e 

Thomas Helwys, um advogado. Este, regressou à Inglaterra com mais dez companheiros 

e em 1612, nos arredores de Londres, num lugar chamado Spitalfields, organizou a 

primeira igreja batista em solo inglês. (DANTAS, 2007, p. 61). 

No entanto, a presença dos batistas no Brasil remonta a vinda de colonos dos 

EUA, como decorrência da chamada Guerra de Secessão (1861-1865) em solo norte-

americano. Derrotados pelas forças do Norte, muitos sulistas pensaram em reconstruir 

suas vidas noutro lugar, e o Brasil foi o escolhido4. Segundo narrativas oficiais da Igreja 

Batista no Brasil, D. Pedro II teria acolhido muito bem a esses colonos, que se 

 
1 Graduado em licenciatura em Filosofia, bacharel em Teologia e Antropologia, é mestrando no Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia da UFF. 
1  - Aquele que está em preparação para o batismo 
4 O Brasil foi escolhido pelo fato do D. Pedro II, oferecer facilidades, e oportunidade  de comprar terras 

baratas. 
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estabeleceram em Santa Bárbara, Província de São Paulo.  O grupo de colonos fundou, 

em 10 de setembro de 1871, a Igreja Batista de Santa Bárbara. Trata-se da primeira igreja 

batista organizada em solo brasileiro, segundo Reis (1979, p. 88). 

Primeira Igreja Batista da Trindade: Contexto histórico da pesquisa 

 É neste contexto histórico e religioso que se encontra a Primeira Igreja Batista da 

Trindade em São Gonçalo, onde realizei o trabalho de campo em que se baseia este artigo. 

Esta Igreja foi organizada (fundada) com sessenta membros em 26 de dezembro de 1953, 

se tornando autogovernada6 nessa data, porque antes era uma congregação7 da Primeira 

Igreja Batista de São Gonçalo, tendo como líder o pastor Waldemar Zarro. A Primeira 

Igreja Batista da Trindade, que inicialmente era uma congregação da igreja de São 

Gonçalo, foi dirigida inicialmente pelo seminarista Ismail de Oliveira Rodrigues, logo 

sendo consagrado ao ministério da palavra8, se tornando o pastor local. Em 1954, foi 

construído o templo em terreno próprio, situado à rua pastor Waldemar Zarro, 28 

Trindade/SG, com capacidade para mil e duzentos membros. 

  Em Junho de 2008, a Primeira Igreja Batista de Trindade, que chamarei daqui em 

diante de PIB Trindade, inaugurou o seu novo templo no bairro de Nova Cidade, na rua 

Vicente de Lima Cleto 357, com capacidade para aproximadamente 4.500 pessoas. 

Durante 41 anos, a igreja foi liderada pelo pastor fundador9, Ismail de Oliveira 

Rodrigues, falecido em fevereiro de 1994. Neste mesmo ano, ocorrera eleições para pastor 

titular da Igreja. Com isso, assumiu a presidência, em 27 de fevereiro de 1994, o pastor 

Edson Alves de Sousa. O pastor Edson Alves de Sousa foi presidente da igreja por 17 

anos, deixando a presidência no ano de 2011. Em 18 de outubro de 2011, houve outra 

eleição para presidência da igreja, que foi vencida pela atual titular, Pastora Leila Cêa 

Cabral. 

 A estrutura hierárquica da Igreja batista compreende as seguintes posições: 

ocupando o cargo mais importante, vem a pastora presidente, seguida, pelo vice-

 
6  Auto governo é o princípio norteador da forma organizacional das igrejas batistas 
7 Congregação é o termo usado para designar uma igreja filha, que foi fundada por uma igreja batista, mas 

ainda não tem independência administrativa e financeira, ainda depende da igreja mãe. Assim que ela 
consegue se estruturar administrativamente e financeiramente, deixa ser congregação, tornando-se 
independente e autogovernada, passando a ser uma Igreja batista. 

8 Ministério da palavra é como a instituição denomina aqueles que são chamados por Deus para serem 
pastores, e se dedicam ao exercício de pastor 

9 O Fundador, é o pastor que consegue transformar uma congregação, em uma igreja batista, o primeiro dia 
da independência administrativa, e tipo pelos batistas como a data de fundação da Igreja 
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presidente da Igreja - cargo de confiança, que atualmente é exercido por um diácono, mas 

que pode ser exercido por qualquer membro da igreja; já num nível hierárquico abaixo, 

estão os pastores auxiliares, que atualmente são 4. Após isso, é o grupo de diáconos e 

diaconisas, que somam um total de 37. Este grupo é dividido em 10 mulheres e 27 

homens. No mesmo nível hierárquico dos diáconos, estão os líderes de departamentos e 

ministérios, que são as subdivisões da igreja, como por exemplo, União de Adolescentes, 

União da Juventude, União Feminina e etc. Existem outros cargos, que também exercem 

poder na hierarquia, mas estes anteriormente colocados seriam a coluna principal da 

hierarquia da igreja. 

 Todavia, nem sempre ocupar um cargo na hierarquia da igreja garante que o 

ocupante desfrute do prestígio que é atrelado à posição, uma vez que no cotidiano da 

instituição existem disputas simbólicas baseadas no prestígio adquirido de outras formas, 

sobretudo a partir das demonstrações públicas de conhecimento das doutrinas e práticas 

da tradição batista local e de sua manipulação satisfatória, a qual produz eficácia da ação 

religiosa. Na linha do que Pierre Bourdieu (1998) definiu como capital político, que seria 

é uma forma de capital simbólico, um crédito firmado na crença e no reconhecimento, 

aqueles que são membros antigos na igreja e têm suas habilidades religiosas reconhecidas 

pelos demais membros, dão “Bom Testemunho10”, participam das atividades da 

congregação e demonstram conhecimento dos ritos, mesmo não ocupando cargos formais 

de liderança, têm mais prestígio que alguns membros que fazem parte da hierarquia da 

igreja. 

Metodologia 

 A classe de EBD (Escola Bíblica Dominical) denominada classe de batismo ou 

novo convertido, acontece aos domingos (como o nome já informa), o aluno terá que 

assistir no mínimo 9 das 16 lições ministradas para poder ser batizado. Cada lição tem a 

duração de uma hora, essas lições são em sua grande maioria sobre doutrinas bíblicas, 

como por exemplo, o que é a Bíblia? Como posso ter certeza da Vida Cristã? O que é 

Igreja? etc. . 

 Minhas primeiras participações nesta classe não foram como eu tinha planejado, 

eu pretendia fazer inicialmente algumas observações sem chamar muito atenção ou alterar 

rotina da classe, então fui participar como qualquer aluno normal e não informei ao 

 
10 Bom testemunho é uma categoria nativa que designa uma forma moral de viver que não traga escândalos 

ou possa denegrir a imagem da igreja e, desta forma, impeça a evangelização. 
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professor o que estava fazendo ali, apenas sentei-me na carteira e observei a aula como 

qualquer aluno, fazendo anotações. 

 Para os alunos, eu passei despercebido (como começaram a frequentar a igreja há 

pouco tempo, conhecem poucas pessoas), mas percebi, que a minha presença produzia 

desconforto para o professor. Durante a aula, ele perguntou se eu queria falar algo, 

respondi que não. 

 Por isso entendi que seria impossível assistir aula como um aluno comum, então 

ficou claro que fazer campo nos moldes que tinha pretendido era impossível, começar 

como despercebido, e aos poucos passar para observação participante, mas não foi 

possível, porque a todo tempo, minha posição na instituição na hierarquia era marcada, 

seja pela desconfiança, seja pela afinidade, então modifiquei a minha entrada para um 

participante observante. 

 Deste modo, passei a comunicar aos professores o que estava fazendo ali, e em 

uma aula em que o professor era um amigo particular, pedi 5 minutos da aula, e expliquei 

para os alunos o que eu estava fazendo ali, falei sobre a pesquisa, e porque escolhi falar 

sobre o ritual do batismo, por ser um dos rituais centrais do cristianismo, e assim minha 

posição no campo mudou radicalmente, mas de certa maneira, tentava não interferir na 

rotina da classe, mas quando era necessário e ou acionado, não hesitava em exercer a 

função, por isso creio, que o meu papel foi de um participante observante. 

Conversão como parte pré-ritual 

 Durante meu trabalho de campo, percebi que para compreender o papel do ritual 

do batismo na construção das identidades, subjetividades e sensos de pertencimento 

religiosos entre os membros da PIB Trindade, seria necessário tratar de um assunto que 

está diretamente ligado àquele ritual, que é o da conversão religiosa. Isto porque uma 

parcela dos meus interlocutores eram recém-convertidos e não faziam parte, portanto, do 

grupo dos membros dos “nascidos na igreja”, os quais já teriam sido socializados desde 

a infância nos elementos doutrinais Batista. Mas o que significaria esse conceito de 

conversão? Usarei aqui a definição dada por Freitas e Furtado ( 2014): 

Entendemos por conversão o sentido de “mudança”, “transformação” tanto no 
nível de ideias como no nível de práticas. Como descreve Gomes (2011), além 
daquele que muda de uma religião para outra distinta, “o termo conversão é 
utilizado também para caracterizar a entrada em uma nova religião, capaz de 
transformar a cosmovisão do sujeito, mudar a identidade do converso e alterar 
sua relação com a realidade e o mundo” (p. 158). 
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 Para os meus interlocutores, o batismo é entendido como consequência direta da 

conversão, isto é, ele seria a confirmação daquilo que é localmente entendido como a 

última etapa de um processo de salvação que fora iniciado através conversão. Fiz a 

seguinte pergunta para algumas pessoas que frequentavam o curso de preparação para o  

batismo: Para que serve o batismo e qual o seu objetivo? Seguem algumas das 

respostas que os batizantes formularam: Vagner:19 “Para que haja salvação e 

renascimento através do Espirito Santo. Recomeço Jesus Cristo”. Adriana: “Para a 

purificação, e a santificação em Cristo Jesus para buscar a nossa salvação. O batismo 

também serve para que você seja uma nova criatura em Jesus. Para nascer de novo”. 

Augusto: “Para “firmar”, “testemunhar” a salvação em Cristo. Nos Batizamos, porque 

já nos batizamos em espírito nas águas”. Também fiz a seguinte pergunta: O que significa 

Conversão? Seguem algumas respostas. José: “Conversão é uma ponte para salvação”. 

Alexandra foi mais foi além do para que? O como também está na sua resposta 

Alexandra: “Conversão é temor do senhor Jesus, pois eu vim da Igreja 
Católica, muitos dizem que tem fé, alguns dizem que tem fé até em Jesus, mas 
se não temerem o que Jesus fez por nós, o que ele fez, não vão obedecer, 
conversão é obedecer a Jesus”. 

 Outra pergunta que fiz aos meus interlocutores era sobre se consideravam  

conversão como a mesma coisa que salvação. A maioria respondeu que não, mas apenas 

um justificou a resposta. Fernando: Conversão não é a mesma coisa que salvação, mas 

produz a salvação. 

 Na perspectiva nativa, o converso é aquele que recebeu a Jesus, aquele que “Deus 

agora vê como inocente, como alguém tem paz com Deus, consigo mesmo e com o seu 

semelhante”. De acordo com os ensinamentos da aula, isso também é parte da ideia de 

salvação, tal como localmente pregada. Nas palavras do professor, “como convertidos e 

salvos, devemos santificar a nossa mente, que precisa ser protegida pela palavra. A 

palavra de Deus guarda nossa mente do mundo, devemos obediência à Bíblia. Podemos 

e devemos ler bons livros, mas a Bíblia deve ser nossa principal leitura, pois a leitura dela 

guarda nosso corpo das obras do Mundo”. 

  Como os exemplos etnográficos acima indicam, os cursos de religião e a 

pedagogia do professor em ensinar as doutrinas da igreja operam no intuito de promover 

uma reorganização cognitiva nos significados de conversão dos batizantes, criando um 

 
19 Todos os nomes são fictícios, foram trocados para preservar a intimidade e imagem dos meus 

interlocutores. 
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universo compartilhado de saberes e experiências, para que os significados ali produzidos 

possam ser inteligíveis dentro do sistema de valores da Igreja. O ensino da religião no 

contexto das aulas que participei atua para reorganizar a experiência do batizante. É 

interessante perceber, de acordo com os dados apresentados, que a visão que o convertido 

tem de conversão e salvação podem, todavia, ser diferentes da explicação oficial da igreja 

 O tema da “salvação” é recorrente nas falas dos alunos, a salvação evangélica é 

tida como concomitante à conversão: você é salvo quando se converte, por isto este 

momento é considerado um “novo nascimento”. Certa vez, um dos professores deu uma 

aula sobre batismo. Na ocasião, foi explicado a concepção de batismo para os batistas e 

foi feita a seguinte pergunta pelo professor: “O batismo salva?”. Ele pediu para que o 

grupo que achava que salvava levantasse as mãos e depois perguntou para o grupo que 

achava que não salvava levantasse. A grande maioria levantou as mãos dizendo que o 

batismo “não salvava”. Logo depois o professor afirmou que o batismo não salvava, que 

o batismo era a marca de algo que já tinha acontecido nas vidas das pessoas (salvação), 

que o batismo era um sinal de obediência ao mandamento de Jesus, mesmo assim teve 

um aluno que ficou reticente sobre a explicação do professor, e com isso, o professor teve 

que explicar novamente o assunto ao aluno. 

 A pesquisa aponta para o fato que alguns alunos acreditam que o batismo salva, 

pois dá entender que eles enxergam a salvação como um processo, mas também houve 

aqueles que disseram que foram salvos quando aceitaram a Jesus, que o batismo é a 

confirmação desta decisão, seguindo o discurso oficial da igreja. Deste modo, torna-se 

difícil falar de uma conversão apenas, pois parece que existem diversos caminhos que 

conduzem a isso, mas o que ficou claro durante meu trabalho de campo é que não é 

possível discutir o ritual de Batismo sem passar pela discussão a respeito da conversão, 

pois são duas etapas do mesmo processo. 

  O fenômeno da conversão religiosa é um tema pouco explorado na literatura 

antropológica, não temos muita literatura sobre o assunto fora do campo teológico. Trata-

se de um tema controverso na literatura antropológica. Existem diversos tipos de 

conversão no campo religioso, mas como nosso objeto de estudo aqui não é focar 

especificamente neste fenômeno, abordarei o que considero importante para ajudar na 

construção do argumento de minha pesquisa que é considerar o ritual de batismo como 

um elemento central na construção da identidade e sensos de pertencimento religiosos 

dos membros da Primeira Igreja Batista de Trindade, a qual a partir de agora, ao me referir 
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a ela, usarei PIB de Trindade, por ser assim que os membros se referem a instituição. 

 Como mencionado acima, existe uma grande dificuldade de falar sobre o assunto 

conversão, a primeira dificuldade como falamos, é pouca literatura sobre o assunto fora 

do campo teológico, e a falta de um consenso sobre o assunto. Outra dificuldade é a 

pluralidade do fenômeno, até mesmo no caso da PIB de Trindade, pois é difícil falar de 

conversão no singular porque existem fenômenos diferentes a ela associados. Vamos, a 

partir da literatura disponível, tentar jogar luz sobre esse fenômeno. 

 O que seria o fenômeno da conversão? Para Caldeiras (2008, p. 91), seguindo a 

formulação Carozzi (1994, p. 62), discutir conversão religiosa é tratar da “questão de 

como os indivíduos entram em contato com novas religiões, aceitam sua cosmovisão e se 

mantêm dentro de seus sistemas de crenças”. Então para começar a delinear a questão a 

partir da afirmação deste autor, a conversão deve ser pensada pelo contato, como se dá 

esse contato? O que leva a pessoa a buscar uma religião ou uma outra religião, diferente 

da qual já professaria? Segundo, a conversão é uma mudança da cosmovisão, existe uma 

ação transformadora da conversão, a forma que esse converso vai se relacionar com o 

mundo será alterado, o seu léxico explicativo do mundo será alterado significativamente. 

Encarando a conversão nesta direção e levando a fala dos meus interlocutores a sério, 

realmente essas afirmações de Carozzi fazem muito sentido, então vamos tentar avançar 

mais para ver se essas questões podem ser sustentadas. 

 Dentro desta dinâmica, há um grande problema que se levanta no campo de 

estudos sobre a conversão, referente a como se dá esse fenômeno, se ele acontece de 

forma radical e abrupta, ou se ele vai acontecendo processualmente, com a pessoa se 

convertendo ao passo que vai sendo inserindo no grupo. 

[…] o indivíduo se aproxima do grupo religioso de uma forma lenta gradual, 
estabelecendo, aos poucos laços afetivos, comprometendo-se com os seus 
valores e como as suas práticas e moldando, gradativamente, sua identidade 
de acordo com os padrões propostos e esperados pelo grupo ao qual passa a 
pertencer (CALDEIRA, 2008, 104) 

  Abordar a conversão nesta perspectiva, seguindo a ideia de uma mudança 

paulatina e gradual, com troca gradual do léxico explicativo do mundo por outro é muito 

mais lógica e racional para uma perspectiva antropológica do que trabalhar com 

conversão como uma mudança radical e abrupta. No entanto, caso analisasse o fenômeno 

da conversão seguindo a primeira abordagem (conversão gradual), criaria um problema 

metodológica para realizar a interpretação de meus dados etnográficos, já que boa parte 

dos meus interlocutores afirmam que sua conversão foi abrupta e radical. 



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16( 

 87 

 A conversão como ruptura e reorganização biográfica 

   A conversão religiosa, tal como estou aqui considerando, é uma renúncia abrupta 

da história de vida pregressa da pessoa até o momento da conversão. Isso ocorre de forma 

consciente, impelindo ao convertido a ressignificar seu mundo e a reorganizar, a partir 

da nova cosmovisão, a forma que ele vai se relacionar com o mundo e com quem forma 

sua rede de relações pessoais. 

  Se entendermos a conversão como ato abrupto e radical, como renúncia de sua história 

pregressa, como os nativos falam, conversão passa a significar arrependimento e 

reconhecimento que é pecador, ou seja, uma total renúncia de sua história de vida, alguns 

dados etnográficos corroboram para essa interpretação; Andrelina: “Na verdade, acho 

que mudei mesmo a partir do momento que aceitei Jesus...” Josefina: “Quando aceitei 

Deus como meu salvador.” Giova: “No dia que aceitei a Jesus em minha vida... Vou 

deixar de fazer as coisas (erradas)  que eu fazia no passado.” 

  Existe essa renegação da vida pregressa, reconhecendo que ela era algo errado e 

desagradava a Deus. Os dados etnográficos também apontam para ruptura, mostrando 

que, para o nativo, a conversão é esse momento da ruptura abrupta e radical, nesse 

momento que se inicia a reorganização biográfica.  Normalmente é uma separação de 

qualquer coisa que possa profanar ou contaminar o momento ritual, isso pode ser uma 

separação fisiogeográfica, ou biológica, ou algum tipo de separação ritual, que produza 

uma purificação do estado anterior, e o prepare para etapa ritual posterior, isso pode ser 

aferido nos dados etnográfico que seguem: Antonia: “Tudo já estava mudando antes, agora 

sinto que estou limpa para receber as palavras de Deus”. Edivaldo: Por que você não se 

batizou antes? Antonia: “Estava muito errada na vida e não tinha certeza se conseguiria me 

manter longe do pecado. Hoje tenho certeza do que não quero para minha vida.” 

 Então neste período ritual de separação o indivíduo entra em um momento de 

separação ritual de qualquer coisa que possa profanar o período ritual. 

  Existe o fenômeno do achatamento de sua cosmologia dos convertidos,  - o uso 

do termo achatamento, é por uma questão conceitual, pois pelos dados etnográficos 

obtidos em meu trabalho de campo pude notar que não existe uma substituição 

cosmológica total -  mas uma sobreposição da nova, pois “o/a velho/a homem/mulher” é 

tido como mal, é a “velha natureza” que deve ser combatida constantemente ao mesmo 

tempo em que a “nova natureza cristã” deve ser cultivada e reforçada, essa nova natureza 

é a nova cosmologia. É comum ouvir, e ser ensinado na Escola Bíblica Dominical, que 
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essa é a luta do crente, matar a velha natureza, o velho homem e cultivar o novo homem. 

Deste modo, levando a sério a narrativa dos meus interlocutores, conversão é melhor 

entendida como categoria nativa, empírica, real, específica e singular. 

  Aprender a religião: a liminaridade dos batizantes 

 Ao falar deste período, que entendo contemplar a análise dos antropólogos, que 

descrevem um processo paulatino, como algo que vai acontecendo de forma metódica e 

processual, não estamos falando da conversão, mas do período da margem, o período em 

que, durante meu trabalho de campo, os convertidos estavam em preparação para receber 

o batismo. Para isso, uma arena pedagógica é estruturada na PIB Trindade, através dos 

cursos de batismo e dos rituais da igreja. 

 Esse momento de margem que o indivíduo se encontra, segundo Turner, é o 

momento que produz sentimentos díspares, tanto na pessoa que será alvo do ritual, quanto 

no grupo que a assiste, pois, por ser um período marcado pela incerteza e pela 

ambiguidade, as possibilidades de mudança que esse período ritual pode proporcionar são 

vistas como um risco, e por isso, o quanto antes a experiência do processo ritual seja 

finalizada, melhor para o grupo. 

 A marca deste período ritual de liminaridade é o reforço para o esquecimento de 

uma cosmologia anterior, para que seja possível o aprendizado de outra cosmologia, mas 

o que James chama a atenção é que não é somente do apagamento de história pregressa 

do indivíduo que a religião se ocupa, mas do apagamento da própria história da 

experiência da conversão do indivíduo, isso com a intenção de manter essa experiência 

sob as égides da religião. 

Para Willian James, bem como Rudolf Otto, autor do clássico da 
fenomenologia da religião O Sagrado, os mitos, ritos, as doutrinas, as liturgias, 
as teologias, são racionalizações que produzem o esquecimento da experiência 
emocional instável e insegura, que liga originalmente as pessoas à religião, 
esquecimento que é produzido em benefício da manutenção da 
institucionalidade religiosa (e institucionalidade da própria experiência do 
convertido), esquecimento que é produzido em benefício da manutenção da 
institucionalidade religiosa, seus poderes constituídos e suas práticas 
partilhadas pela coletividade. (TRABUCO, 2009, p. 142) 

 Mas eu discordo do ponto de vista do apagamento ou esquecimento da experiência 

de conversão. Primeiro porque são dessas histórias que a religião vive e se reproduz, então 

seria contraproducente fazer isso; e segundo os meus dados dizem outra coisa. Quando 

percebia na classe de novos convertidos, que havia uma controvérsia entre a versão oficial 

e opinião do batizante, a versão do batizante era combatida e apresentada a versão da 
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igreja como “verdade”. No entanto, quando a questão versada era sobre o tema da 

conversão, não existia esse combate, o que acontecia era uma reorganização desta 

experiência a partir da chave explicativa da instituição, então a manutenção da 

institucionalidade não vem pelo apagamento ou esquecimento, mas sim pela 

reorganização da experiência do neófito. A questão pedagógica em ensinar os princípios 

religiosos normativos da igreja é fazer uma reorganização cognitiva nos significados de 

conversão dos batizantes, a fim de que esses significados possam ser inteligíveis dentro 

do sistema de valores da Igreja. O ensino reorganiza a experiência do batizante, Dias 

aponta para algo parecido: 

Fica claro, nesta óptica, que o indivíduo se aproxima do grupo religioso de 
uma forma lenta e gradual, estabelecendo, aos poucos laços afetivos, 
comprometendo-se com os seus valores e com as suas práticas e moldando, 
gradativamente, sua identidade de acordo com os padrões propostos e 
esperados pelo novo grupo ao qual passa a pertencer. (DIAS, 2008, p. 104) 

 Dias apresenta a experiência acima como sendo “conversão”, mas como foi 

anteriormente discutido, entendo que está se falando, na verdade, da fase de liminaridade, 

e é sobre essa ótica que interpretarei os dados etnográficos aqui apresentados. Os 

primeiros laços criados são emocionais, fortemente arraigados na experiência de 

conversão, mas pouco a pouco, as emoções são substituídas pela racionalidade do grupo, 

e os valores do grupo podem ser entendidos como parte desta racionalidade. Na verdade, 

são os guias dela, mas vamos, a princípio, continuar com o pensamento de Dias para nos 

ajudar avançar nesta questão: 

Para entender essa radical transformação da identidade social, no entanto, é 
necessário recordar a concepção de Goffman, segundo a qual os meios para se 
produzir e manter o eu está nos estabelecimentos sociais e não no indivíduo 
(DIAS, 2008, p. 111) 

 A igreja é chave principal para a construção desta nova identidade religiosa do 

convertido, mas ela não é única fonte que opera nesta construção, ela dita as regras, 

produz uma força coercitiva, mas o indivíduo também é força ativa nessa construção, 

principalmente pelo fato de que a religião evangélica tem uma forte força no princípio da 

individualidade. Como exemplo, é propagado que a salvação é individual, mas sua 

operação é coletiva. O neófito terá que produzir em seu corpo as marcas da salvação, e 

isso acontece a partir do momento que ele toma para si a interpretação do léxico 

explicativo que a comunidade tem da salvação. Nesta dinâmica, que vão sendo inscritos 

nos seus corpos as marcas da salvação, que são compartilhadas e avaliadas pela 

comunidade. Outros momentos nos quais tais mobilizações da ideia de salvação são 

feitas, são nos contextos pedagógicos dos cursos oferecidos pela EBD, mas também em 



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16( 

 90 

arenas rituais, como o culto e demais ritos e nas interações com os membros da igreja. 

 Nos dados coletados na classe de religião oferecidos pela EBD para novos 

convertidos, pude perceber alguns princípios norteadores da construção da identidade, e 

que existe uma certa ética para isso: é ela que vai conduzindo e modulando essa identidade 

que está sendo construída de forma coletiva, mas sob responsabilidade individual. Alguns 

dados foram recorrentes em minhas anotações, como transformação interior, santificar a 

mente, proteger a mente, batalha na mente, natureza humana ruim, carne, natureza 

terrena, homem interior, novo homem, nova natureza, homem espiritual, luta interior, 

esse conjunto de palavras sempre apareceram em um contexto específico, na dicotomia 

de duas naturezas que coexistem na vida do crente, a velha natureza (natureza humana 

ruim, natureza terrena) versos novo homem (homem espiritual, transformação interior, 

santificar a mente, proteger a mente). 

 Essa dicotomia entre velho homem e novo homem, constitui a ética e dinâmica 

principal que esse novo convertido tem que aprender, é principalmente em torno e sobre 

essa ética que a identidade deste novo convertido vai sendo construída. O velho homem 

representa a velha história da vida vivida até o momento em que a pessoa se converteu, 

mas também representa um “EU” interior dividido entre a vontade de DEUS e vontade 

do homem pecaminoso. Mas se o processo é bem sucedido, o indivíduo, isto é, o novo 

homem, é uma pessoa moral que tem a obrigação de suplantar o velho homem e praticar 

as virtudes exigidas ao novo homem. 

 Deste modo, a identidade que vai sendo construída coletivamente é a do homem 

virtuoso, moralmente responsável, que deve vencer a batalha no corpo e na mente, e que 

vai adquirir qualidades a partir da absorção da identidade coletiva da comunidade de fé, 

mas a qual somente serve como modelo, uma vez que a responsabilidade da salvação é 

individual, mas a sua vivência é coletiva. 

 Retornando ao ponto anterior, que é sobre a problemática da construção da 

identidade religiosa pessoal através da identidade coletiva, considero que Roberto 

DaMatta nos ajuda a pensar sobre essa questão: 

Nos ritos de iniciação, os neófitos dramaticamente conjugam individualidade 
e coletividade, pois neles se reafirma que coletivo e individual constroem-se 
simultaneamente, sem fendas, descontinuidades ou separações. Se não fosse 
falar demais, dir-se-ia que ali eles entendem que o eu não existe sem o outro, 
e que no centro dos ritos de iniciação está a descoberta (ou melhor, o 
desvendamento) do mistério segundo o qual tanto a dimensão individual 
quanto a coletiva são construídas por um mesmo conjunto de valores. 
(DAMATTA, 2000, p. 19) 
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 DaMatta joga luz sobre a questão que aparentemente parece obscura, que é o 

intercambiamento entre a identidade coletiva e a identidade do indivíduo. Podemos dizer 

então que só existe a identidade individual porque existe uma coletividade, e essas duas 

se retroalimentam produzindo a possibilidade da construção da identidade individual, que 

constrói sua alteridade em oposição ao coletivo. Nesta interpretação, a coletividade não é 

um empecilho para a construção da individualidade, mas a fonte da mesma. 

 Os componentes da construção de identidade religiosa evangélica passam pela 

reorganização biográfica, ser socializado nos códigos religiosos doutrinais e rituais e 

aprender a corporeidade da comunidade, desenvolver a alteridade entre o “eu” e o “outro 

eu”, também uma alteridade entre “eu” e o coletivo. Então será a partir da compreensão 

da racionalidade religiosa que a pessoa vai absorvendo do grupo que sua experiência vai 

sendo moldada e tomando novos contornos, então não será apenas e somente por sua 

própria leitura da experiência pela qual passou, mas por ela, juntamente com lógica que 

absorveu do grupo. Costa (2014), ao falar da salvação, também enxerga nela, além do 

poder reorganizador da história de vida, um papel importante como forma de 

aprendizagem, representando um aspecto organizacional da forma de aprender e, por 

assim dizer, existe uma pedagogia no processo ritual. Assim essa nova aprendizagem e 

classificação do mundo reorganizam a experiência do batizante, segundo pude apreender 

com a pesquisa de campo realizada. A partir da lógica absorvida da comunidade, uma vez 

que é neste processo pedagógico que tal lógica, pouco a pouco, vai sendo absorvida como 

sendo a própria lógica do batizante e sua forma de enxergar suas experiências e o mundo. 

É com ela que o indivíduo vai organizar tanto a sua razão quanto suas emoções. 

Considerações finais 

O batismo com todas suas fases precedentes e subsequentes, é um importante 

caminho para uma construção de uma antropologia do ritual cristão. Infelizmente é um 

campo antropológico pouco explorado no Brasil, mas apesar o escopo deste trabalho ser 

altamente limitado, entendo que ele ajudou no propósito de jogar luz sobre algumas 

questões importante sobre a forma como como os primeiros passos para construção  

identidade religiosa dos membros da PIB de trindade são dados, com certeza isso pode 

nos ajudar a entender esse processo em diversos ramos do cristianismo, mas existe uma 

necessidade de pesquisas mais aprofundadas, principalmente sobre o fenômeno da 

conversão, creio que caso ela seja abordada na perspectiva dos meus interlocutores como 

uma ruptura abrupta e radical, seja uma caminho muito promissor para compreendermos 
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esse fenômeno tão controverso na literatura antropológica. O ritual do batismo ocupa a 

centralidade na experiência religiosa cristã, seja ela de qualquer ramo, ele tem um forte 

poder aglutinador das experiências religiosas e das emoções advindo desta religião. 

 O batismo continua operando como agente de significação religiosa não somente 

no momento do ritual, mas ele é constantemente uma agente de ressignificação da 

experiência religiosa  do membro da igreja evangélica, por isso, pode muito nos informar 

sobre o ser evangélico, ele é  um importante  ponto de acesso para o entendimento das 

formas de vida religiosa articuladas ao Cristianismo em geral e em específico dos 

evangélicos. 
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ARTIGOS:  

ARTES MARCIAIS E DIREITO PENAL: relação entre os valores dos praticantes 
e a tipicidade das condutas1 

Jaider dos Santos Costa2  

RESUMO: O presente resumo é fruto de uma pesquisa de campo com os lutadores da 
equipe de lutas marciais ATS, em Três Rios/RJ, realizado através de um estudo 
etnográfico, com o objetivo de demonstrar a realidade de tais lutadores e a observação do 
conjunto de moralidades, éticas e valores morais e sociais existentes no campo de 
pesquisa, Para tanto procurei: a) demonstrar minha motivação para o estudo; b) fazer um 
apanhado histórico acerca do jiu jitsu e do MMA (Mixed Martial Arts, sigla em inglês 
para Artes Marciais Mistas); c) entrevistar alguns dos lutadores da equipe ATS, 
procurando entender melhor a filosofia da prática da luta e os valores que a cercam. 

Palavras-chave: Etnografia. Artes marciais. Ética e Moralidades. 

1. INTRODUÇÃO  

A pesquisa em questão propõe uma observação participante, com o objetivo de 

analisar a relação entre as artes marciais, os valores morais que fundamentam as condutas 

de seus praticantes, dentro e fora das academias, ou seja, na sociedade como um todo, 

procurando desnaturalizar o caráter “violento” de tais sujeitos, muitos dos quais são de 

origem social menos privilegiada. Procurei relacionar todo um sistema de valores, éticas 

e moralidades socialmente construído por meio da prática das artes marciais, explicitado 

neste trabalho nas “notas etnográficas” apresentadas. 

1.1. A Motivação para o Estudo: Métodos, Resultados e Discussão 

Sempre fui fã de esportes, em especial, as artes marciais. Tentei começar a praticar 

tal modalidade, porém, além do “alto custo” a minha família sempre achou um esporte 

muito violento e não anuiu com minha prática. Destaco que este pensamento da minha 

família a respeito das artes marciais foi o primeiro motivo (e, talvez, um dos principais) 

para minha inquietação em conhecer e estudar ainda mais acerca deste tema, eis que eu 

não comungava dessa ideia de violência que associam a este esporte.  

 
1 Artigo extraído da monografia apresentada no ano de 2015 como requisito parcial para a obtenção do 
título de Bacharel em Direito, em curso de graduação oferecido pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, campus Instituto Três Rios, sob a orientação da Prof. Dra. Carmem Lúcia Rodrigues e do Prof. Ms. 
Gabriel Borges da Silva. 
2 Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes – UCAM (2017). 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ (2015). Advogado. 
Mediador Presencial no Curso Tecnólogo em Segurança Pública e Social da Universidade Federal 
Fluminense – UFF – Fundação CECIERJ / Consórcio CEDERJ. 
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Passei a praticar jiu-jitsu em março de 2012 e, me peguei “viciado” pela chamada 

“arte suave”. Na maior parte do tempo sendo “finalizado” pelos companheiros com mais 

tempo de prática, o que me fez (e ainda me faz) ter mais vontade de aprender as suas 

técnicas. Ora, o que pra muitos (principalmente minha família) poderia ser sinal de 

violência, pra mim serve de motivação para buscar aprender mais. Quanto mais o tempo 

passava, mais vontade de treinar tinha, queria aprender sempre mais. 

Ao mesmo tempo, passei a observar a forma de se portar dos meus mais antigos 

companheiros de treinos e, pude perceber que a socialização na academia é construída 

também a partir de uma relação de respeito de uns para com os outros e, sobretudo, com 

nosso mestre André Tadeu. Fui percebendo os valores ensinados e aprendidos dentro da 

academia, um tipo de hierarquia variável de acordo com o tempo de prática e, 

principalmente, a graduação alcançada. Respeito este podendo ser traduzido até com uma 

ideia de reverência em relação à arte marcial e a figura do mestre, conquistada através de 

muito esforço, o que acaba por legitimar, entre os praticantes, essa prática que, sob a ótica 

dos não praticantes, é chamada de violenta. 

Acabei por perceber o respeito que um apresentava pelo outro, assim, comecei a 

ter interesse em entender o motivo do respeito de tantos valores em uma modalidade, tido 

por muitos, como um esporte violento. Sendo desconhecido da grande massa os valores 

que tornam as relações entre seus praticantes muito respeitosa, tratando sim de um esporte 

de prática intensa e contundente, porém, arraigada de grande respeito e reverência entre 

os praticantes, o local da prática (tatame) e a figura dos professores e mestres. E essa 

diferença entre as formas de pensamento dos praticantes e dos leigos (não praticantes) 

passou a me incomodar e, resolvi conhecer cada vez mais o esporte que pratico. 

A partir deste momento, passei a observar a prática do jiu-jitsu não mais apenas 

com a lente de um praticante, mas também com preocupações de um pesquisador, que se 

pautavam principalmente na forma com que aquele ambiente de interação e ajuda mútua 

em prol de objetivos esportivos, era vista fora da academia. Com isso, pude perceber a 

união que se forma entre os membros da equipe ATS, tendo uma relação de ajuda mútua 

e apoio constante que se assemelha a uma relação familiar, na qual um está sempre 

procurando auxiliar o outro a evoluir no aprendizado das técnicas, a ascensão social 

através das artes marciais e a formação de um espaço democrático, devido à circulação 

de pessoas de distintas classes sociais, níveis de escolaridade, sexo, crença, cor etc., que 

se encontram em plena igualdade de condições dentro do tatame. 
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Outro aspecto por mim observado trata-se do preconceito por vezes enfrentados 

por alguns dos praticantes de artes marciais. Nesta seara, vale destacar que me enquadro 

nesse contexto; haja vista que, sou vitimado em meu próprio ambiente familiar, pois, 

acabo sendo alvo de piadas relacionadas ao fato de praticar jiu jitsu, tais como: “está 

pagando pra apanhar”, “já vai ficar se agarrando com homem”, dentre outros. Estas piadas 

não são “privilégio” de minha pessoa ser alvo. Pude observar que Betânia Mueller, que 

escreveu uma dissertação sobre o jiu jitsu na UFF, afirma que um de seus interlocutores 

“refletiu sobre a existência de um boicote para com o Jiu Jitsu, na alegação jocosa de 

que o mesmo representa uma “agarração”” (MUELLER, 2015) e que o mesmo “disse 

isso fazendo referência a uma conotação homossexual” (MUELLER, 2015). 

Cabe frisar ainda que, a figura do lutador, algumas vezes se faz de fácil percepção, 

em especial, pelas “orelhas estouradas” devido à absorção de golpes, bem como ao atrito 

com o tatame e com o kimono. Ora, esta aparência nada convencional gera estranheza em 

alguns leigos, o que acaba por estereotipar os praticantes de artes marciais. Contudo, 

a orelha “estourada” é sinal de dedicação e experiência, espécie de atestado de 
entrega do lutador à luta – daí a sua importância simbólica. Ela é claramente 
um signo distintivo que, pelo menos em tese, atesta a assiduidade e experiência 
do lutador. (TEIXEIRA, 2015) 

Símbolos como este são vistos por muitos como algo violento, afinal, não é tão 

natural assim, para um não praticante, ver alguém com um “olho roxo”, alguns 

hematomas pelo corpo, a própria orelha “estourada”. 

Outro ponto que merece destaque trata-se do respeito que possuem pelo local em 

que se desenvolvem as práticas marciais (tatame, ringue, dentre outro), saudando em 

reverência ao entrar e ao sair de tais locais. 

Por fim, cabe mencionar que a própria história do jiu-jitsu (arte marcial que 

pratico) sofreu com diversas influências culturais e sociais pelo mundo até desembarcar 

no Brasil (no Rio de Janeiro), desde seu surgimento até os dias atuais. Tal fato despertou 

ainda mais minha vontade de estudar a respeito de tal tema. 

Dessa forma, para desenvolver este trabalho, inicialmente tive por base a obra do 

antropólogo LOIC WACQUANT (2002), que estudou a relação dos valores morais na 

prática do boxe, além de outros artigos e/ou dissertações acerca de temas correlacionados. 

Além disso, foram apresentados dados históricos a respeito das artes marciais, bem como 

dados obtidos na “pesquisa de campo”, através do método da observação participante, 

com intuito de descrever e estudar de forma etnográfica a relação dos praticantes de artes 
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marciais (em especial, jiu jitsu e MMA). Por fim, a monografia propõe uma discussão 

acerca da Teoria da Tipicidade Conglobante (de E. Raúl Zaffaroni) e da Teoria da 

Imputação Objetiva (de Claus Roxin) relacionadas a tais práticas esportivas, em que 

destaco alguns aspectos que merecem ponderações e questionamentos. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Estereótipos X Valores sociais (éticos) 

Os praticantes de diversas artes marciais são hoje alvos de comentários e/ou ideias 

preconceituosas. O fato acaba por criar uma espécie de estereótipo dos mesmos, sendo 

caracterizados por alguns leigos (não-praticantes) como “brigões”. 

Ora, tal caracterização diverge completamente de toda a filosofia de vida de um 

praticante de artes marciais, possuindo um estrito código de conduta ou uma “ordem 

moral” particular, baseada em regras sociais de convívio criadas de forma interna e 

transmitidas pelos mestres aos seus alunos entre as quais se destacam os seguintes valores 

sociais (éticos): respeito, não violência (autocontrole), autoestima, união, humildade, 

hierarquia, dentre outros, que apresentam relevante importância para a vida em 

sociedade, podendo inclusive cumprir o papel de evitar e/ou apaziguar conflitos sociais, 

bem como de “transformar” a forma de agir do indivíduo após o ingresso na prática de 

uma arte marcial. 

Este estudo, portanto, faz referência à dimensão mais simbólica do Direito, nos 

termos defendidos por OLIVEIRA (2010, p. 451-475), uma vez que, o conjunto de valores 

apresentados 

Trata-se de uma abordagem que se relaciona ao direito/justiça ainda que tal 
enfoque esteja situado "muito além daquilo que está expresso em qualquer 
código de direito, ou mesmo nos princípios formais que balizam os 
procedimentos e nas leis positivadas”.  

Assim, adiante adentrarei ainda mais no tema proposto, partindo das notas 

etnográficas até chegar à análise doutrinária. 

2.2. Notas Etnográficas acerca dos atletas da Equipe ATS Team: filosofia 

marcial e relatos de interlocutores sobre o possível “poder de reforma moral” 

Para o eminente antropólogo francês Lévi-Strauss, em sua obra clássica 

Antropologia Estrutural publicada em 1949, "a etnografia consiste na observação e 

análise de grupos humanos considerados em sua particularidade [...] visando à 

reconstituição, tão fiel quanto possível, da vida de cada um deles" (LÉVI-STRAUSS, 

1975, p. 14). 
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Pois bem, com a observação participante foi possível refletir a respeito da opinião 

dos interlocutores acerca do possível poder de transformação/reforma moral que as artes 

marciais exercem sobre seus praticantes. Tal percepção se deu através de observações e 

conversas com alguns dos principais atletas e/ou instrutores do “grupo” ATS Team, 

ocorridas na cidade de Três Rios/RJ, nos anos de 2013, 2014 e, 2015; conforme se 

observará adiante. 

O presente título apresentará, sobretudo, as histórias de vida e as opiniões dos 

atletas profissionais de MMA, em Três Rios/RJ: André Tadeu; Alex de Oliveira, o Alex 

Cowboy; Wagner Silva, o Wagnão; bem como da instrutora de jiu jitsu e psicóloga Nicole 

Jaloto (esposa do André Tadeu) e; do instrutor de luta livre, Evandro. 

2.2.1. Relatos dos interlocutores 

O primeiro interlocutor, André Tadeu relatou que na infância sofria com as 

agressões de seu padrasto. Sua mãe então resolveu se separar do agressor. Neste 

momento, ainda criança, André se viu na obrigação de auxiliar sua mãe no sustento de 

seus irmãos, “trabalhou em casa de família” (como ele mesmo diz), foi servente de 

pedreiro, auxiliar de mecânico etc. 

Todavia, Tadeu nutria um ódio de seu agressor e começou a praticar taekwondo 

com a intenção de se vingar fazendo uso das técnicas que aprenderia com tal arte marcial, 

esta intenção, ao conhecer a filosofia da arte marcial, fora modificada. 

De todas as lições aprendidas (e ensinadas) por André Tadeu há que se destacar o 

seguinte relato do mesmo: 

(...) primeira coisa que a luta ensina pô é, é a filosofia de que você acaba de 
ver que você não é o tal. Você vê pessoas fraca, finalizando pessoas forte; você 
vê pessoas forte finalizando pessoas fraca; você vê mulheres finalizando 
homens; você vê homens finalizando mulheres. Então você vê um universo de 
coisas que, você tá num dia acontece uma coisa, você vem no outro acontece 
outra totalmente diferente, às vezes quem tomou vantagem no dia anterior, vai 
tomar desvantagem no dia seguinte. Então a, a luta pra mim é um universo, a 
luta ela é inexplicável, não tem como você explicar o que uma luta é em si (...)3 

O segundo interlocutor, Alex de Oliveira, o Alex Cowboy, narrou que era um 

jovem que carregava o estigma de “drogado”, com histórico de agressividade e brigas em 

festas na cidade de Três Rios/RJ e adjacências. Como o próprio Alex se descreveu, ele 

“(...) brigava muito na rua, era tipo um lutador de MMA da rua (...)”4. Até que, em um 

 
3 Entrevista com André Tadeu (ex lutador profissional de MMA, atualmente, treinador de artes marciais de 
lutadores profissionais e, líder da Equipe ATS Team), gravada em 03 de dezembro de 2013 dentro da 
academia ATS Team, em Três Rios/RJ. 
4 Entrevista com Alex “Cowboy”de Oliveira (lutador profissional de MMA e integrante do quadro de 
lutadores do UFC), gravada em meados de 2014 dentro da academia ATS Team, em Três Rios/RJ. 
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Carnaval na cidade de Três Rios/RJ, em mais uma de suas brigas, ao ser atacado por um 

grupo de pessoas, e conseguir vencer alguns, “Cowboy” era observado por Bento, que já 

o conhecia por terem trabalhado juntos e, àquela época, era praticante de artes marciais, 

sendo aluno da academia ATS. Após toda a confusão, Bento procurou Alex e o convidou 

para praticar muay thai na ATS. 

Mais adiante, o referido interlocutor conta que: 
(...) precisava mudar um pouco minha vida né!? Aí bicho, o bagulho foi 
virando, foi virando, foi virando e hoje em dia eu tô bem. Eu já lutei no WOCS, 
sou campeão do WOCS, já lutei no Coliseu, Bittetti também, valeu, cada vez 
mais me empenhando mais (...) Antigamente todo mundo me via com outros 
olhos e, quem me conhece da antiga, sabe que já usei muita droga, bebia muito, 
brigava muito na rua. E o meu nome não era maneiro na rua. Mas, graças a 
Deus, eu nunca tive passagem pela polícia. E, pô, consegui, casei, montei 
minha família. Só minha, minha ex mulher não gostava do que eu fazia. Que 
eu viaja muito, viajo muito né! E ela quis separar da minha pessoa, eu separei, 
mas to de boa, hoje em dia tenho outra cabeça também. E pô cara, não consigo 
ficar sem treinar e sem lutar, virou meu vício. Mudou a minha vida. E pessoa 
cara, hoje em dia eu sou outro cara, [inelegível] de antigamente, sou outro cara 
(...) Cara, mudou assim, um bom pai, um bom filho, entendeu, eu sou, escuto 
muito minha mãe. Não perco mais noite de sono, igual eu saia na balada. Hoje 
em dia eu sou muito mais tranquilo. Todo final de semana eu saía, bebia, usava 
droga, hoje em dia eu não faço isso mais, graças a Deus [inelegível] hoje em 
dia eu sou outra pessoa, todo mundo me olha com outros olhos. Hoje sou um 
tipo de, aquela pessoa, um, como se fala, aquela, sou um tipo de pessoa que 
passo uma visão diferente do cara que antigamente fui. Todo mundo me olha 
hoje com bons olhos (...) Antigamente eu num tinha muita disciprina, num 
sabia lidar muito com as pessoa, era um cara muito arrogante. Então, hoje em 
dia, isso foi me, me, tipo, me ensino né, me educo. To aprendendo muito mais 
ainda, tenho 26 ano e cada vez mais vou aprendeno, né, o mundo da luta, 
entendeu. E a disciprina é fundamental cara, é fundamental. Porque a gente 
aprende uma coisa, cada vez vai evoluindo muito mais cara. E a chegar, a poder 
chegar e poder sair, entendeu (...) O que eu aprendi, eu to passano pra frente 
também. Porque meu mestre falou que a gente tem que passar aquilo que a 
gente aprendeu, coisa boa, as coisa ruim deixar pra trás. Porque águas passada 
não mói moinho, né, bicho. Então, as pessoa quando eu converso, tenho vários 
aluno aí, que já é perdidão, que passa tudo que passei na minha vida, dou 
conselho pra não fazer isso, que isso é só atraso de vida, entendeu. E cara, eu 
to aí cara, pra incentivar, dá conselho, aconselha, pô, porque é muito ruim o 
que eu passei, ta ligado5 

 

Já o terceiro interlocutor, Wagner Gomes, o Wagnão, no que diz respeito aos 

valores e à moralidade peculiar dos praticantes de artes marciais, assim como a união, os 

laços de amizade formados entre os membros de uma mesma equipe, aborda da seguinte 

maneira: 

 
5 Entrevista com Alex “Cowboy” de Oliveira, gravada em meados de 2014 dentro da academia ATS Team, 
em Três Rios/RJ. Os termos nativos (gírias e erros de português) foram propositalmente transcritos como 
foram pronunciados durante as entrevistas. 
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(...) Por todas as academias que eu já passei, como na minha lá em Viçosa 6, 
é, tem a questão da hierarquia que, pô, é, a gente respeita e depois que a gente 
consegue chegar ao nosso objetivo de pegar a faixa preta, se graduar faixa 
preta, a gente quer receber o respeito, quer ter o respeito das pessoas que tão 
entrando também. Do mesmo jeito que a gente tendo que respeitar os mais 
graduados, depois que a gente chega no nosso objetivo final, a gente quer 
passar o que a gente sabe pras pessoas. Mas, em troca disso, receber o respeito, 
né. E, pô, é, no MMA cara, no jiu jitsu, e em qualquer arte marcial, acho que a 
galera que treina é muito unida cara. Pô, lá em Viçosa lá, nossa turma ta toda 
semana treinando, no final de semana sai junto. Então, rola aquele vínculo de 
amizade muito forte mesmo, um ta sempre na casa do outro, ta sempre junto. 
(...)7 

A quarta interlocutora, Nicole, que é líder da equipe feminina de artes marciais 

ATS Girls e também psicóloga, questionada em relação à influência das artes marciais no 

lado psicológico de seus praticantes, a mesma se posicionou da seguinte forma: 

(...) aumenta a autoestima da pessoa. Eu tenho exemplos claríssimos disso, de 
pessoas que são muito tímidas, muito quietas, muito introspectivas, que quando 
começam a lutar, começam a ver que tem um potencial. Atém mesmo você 
pensar mesmo em ser melhor do que o outro, que não ta treinando, por 
exemplo. Então, a autoestima aumenta bastante e o autocontrole que é o 
principal, melhora muito psicologicamente falando a pessoa né. Ela consegue 
se sobressair mais. E eu tenho exemplo de crianças e adolescentes que mudam 
totalmente depois que começaram a fazer luta, é uma coisa impressionante. Eu 
não é, engraçado, eu não tenho exemplo de agressividade, eu tenho ao 
contrário, a pessoa muda pra melhor não pra pior. (...)8 

E o quinto (e último) interlocutor, Evandro, instrutor de artes marciais e líder do 

projeto social intitulado “Gladiadores de Cristo: lutando pelo futuro” que visa tirar 

crianças e adolescentes de caminhos tortuosos, relata que 

(...) através do André eu ingressei novamente nas artes marciais, aflorou aquela 
coisa de novo, voltou uma coisa muito, muito maravilhosa, essa, essa coisa, 
né, de voltar às artes marciais. E através das artes marciais, né, com essa 
oportunidade que o André me deu de treinar aqui na ATS, então, a minha vida 
foi assim, tomando um rumo totalmente assim, maravilhoso, né. Eu comecei a 
me envolver mais com a arte. Aí, né, eu comecei a treinar mais, tenho quatro 
anos aqui na ATS. (...) Aí o André me deu essa oportunidade agora, né, de 
trabalhar com um projeto com crianças através da igreja que eu congrego, né, 
o pastor cedeu, e apoiou o projeto, né, divulgou o projeto, através da parceria 
aqui também com a ATS. E hoje eu trabalho com esse projeto social, que é, o 
projeto o nome é “Gladiadores de Cristo: lutando pelo futuro” (...) Um resumo 
disso tudo é que, a arte marcial, num momento em que eu mais assim, parei de 
fazer a arte marcial, a minha vida já tomou um rumo que não foi melhor pra 
mim. Por causa daquilo tudo, da disciplina e aquela coisa toda, porque eu já 
fui saindo, minha vida foi tomando um outro rumo. E através da retomada da 
arte marcial, através desse projeto eu to aprendendo muito com eles, com as 
crianças todas, ensinando muito. Porque a ideia desse projeto é tirar as crianças 
das ruas, tirar das drogas (...) mas ensinar dentro da arte marcial (...) reverência 
pra entrar e sair do tatame, cumprimentar o companheiro (...) disciplinar dentro 
da arte é muito gostoso, que eles começam a se envolver com a arte marcial 

 
6 Wagnão é um dos sócios-proprietários da academia CT WR, na cidade de Viçosa. Academia essa afiliada 
a academia ATS de Três Rios. 
7 Entrevista com Wagner Gomes, o Wagnão (lutador profissional de MMA, com passagem pelo UFC), 
gravada em 02/06/2014 dentro da academia ATS Team, em Três Rios/RJ. 
8 Entrevista com Nicole, gravada em 14/04/2015 dentro da academia ATS Team, em Três Rios/RJ. 



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16(

 

 101 

(...) aí a gente cobra, se você gosta, tem que seguir aqui, seguir caminho errado 
não dá (...) mudando o comportamento em casa, na escola, brigou não participa 
(...) resumindo, a arte marcial em minha vida (...) foi uma dádiva de Deus (...) 
conhecendo pessoas maravilhosas que fazem parte do nosso clã das artes 
marciais, nossa família (...) é um prazer estar relatando isso (...)9 

Assim, com os relatos dos referidos interlocutores, se fez possível compreender 

que, na opinião destes, as artes marciais tiveram (e tem) papel importante em suas 

histórias de vida e os auxiliaram em seus respectivos crescimentos pessoais e 

profissionais, através do acervo de moralidades e éticas presentes em tal campo. 

Estes praticantes (interlocutores) relataram que passaram a sentirem-se úteis, 

importantes, conquistaram o respeito e o reconhecimento de muitos, tal como se observa 

na literatura pesquisada a respeito de outras modalidades de lutas marciais e mudanças 

comportamentais decorrentes da prática. Esta afirmação podemos aferir com o fragmento 

a seguir citado, que se refere a uma equipe de judô de Pelotas/RS: 

Um exemplo disso é que, na equipe investigada, muitos pais procuram o judô 
como forma de contribuir na disciplina de seus filhos, intervindo no 
comportamento dos alunos não só na escola, como em suas casas com seus 
familiares (GONÇALVES e DA SILVEIRA, 2012). 

Finalmente, friso ainda a fala do professor João, interlocutor de Betânia Mueller, 

no seguinte sentido: “Têm três letras essenciais no Jiu Jitsu: DDR: Dedicação, 

Disciplina e Respeito.” (MUELLER, 2015). 

2.3. Aplicação da Teoria da Tipicidade Conglobante e da Teoria da 

Imputação Objetiva às Artes Marciais: Análise das Entrevistas e da Doutrina 

Em uma luta (ou até mesmo em um treinamento) os lutadores (ou praticantes de 

artes marciais) trocam golpes que acabam gerando lesões corporais mútuas. 

A afirmação supra não apresenta nenhuma novidade, já que, até mesmo para 

leigos no assunto, isso é um fato de fácil percepção. 

Pois bem, a respeito dessas lesões, porque não são punidas? A resposta é simples, 

porque é um esporte, com suas regras e regulamentos, não se trata de uma briga de rua 

qualquer, conforme pude observar com todos os relatos já narrados. Ora, e os excessos, 

como ficam? Os casos em que, mesmo após a interrupção do árbitro, determinado lutador 

continua a desferir golpes em outro e, desses golpes, geram-se lesões, como punir? 

Suspensão? Multa? Banimento do esporte? Responsabilização criminal com penas 

pecuniárias ou até mesmo reclusão e/ou detenção? 

 
9 Entrevista com Evandro, gravada no início de 2014 dentro da academia ATS Team, em Três Rios/RJ. 
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Questionamentos como estes me levaram a iniciar a presente pesquisa. Com o 

passar do tempo tais questões foram respondidas ou se desmembraram em novos 

questionamentos. Assim, me valho das próximas linhas para tentar solucionar algumas 

destas questões e, sobretudo, para demonstrar e discutir o que encontrei ao longo da 

pesquisa, incluindo minhas próprias mudanças de opinião sobre o tema, à luz de 

reportagens, entrevistas com profissionais e praticantes, observações e análise doutrinária 

do Direito. 

Em minhas entrevistas percebi uma espécie de “senso comum” entre os 

entrevistados no que tange à possibilidade, bem como aos tipos de punições a serem 

aplicadas aos possíveis excessos supramencionados, eis que todos os entrevistados se 

posicionaram contrários a qualquer tipo de punição na esfera penal (criminal). 

Rogério Greco ensina que a tipicidade penal somente se configura com a somada 

tipicidade formal mais a tipicidade conglobante. Assim, me valho de seu exemplo para 

demonstrar o que é tipicidade formal: 

Figurativamente, poderíamos exemplificar a tipicidade formal valendo-nos 
daqueles brinquedos educativos que têm por finalidade ativar a coordenação 
motora das crianças. Para essas crianças, haveria “tipicidade” quando 
conseguissem colocar a figura do retângulo no lugar que lhe fora reservado no 
tabuleiro, da mesma forma sucedendo-se com a esfera, a estrela e o triângulo. 
Somente quando a figura móvel se adaptar ao local a ela destinado no tabuleiro 
é que se pode falar em tipicidade formal; caso contrário não. (ZAFFARONI, 
BATISTA e, SLOKAR, 2010, p. 40) 

Eugenio Raúl Zaffaroni, Nilo Batista e outros, ao tratarem da Teoria da Tipicidade 

Conglobante lecionam que 

a aquiescência do esportista elimina a tipicidade conglobante nas condutas 
sistematicamente típicas (geralmente, culposas) que ocorrem dentro da estrita 
prática regulamentar do esporte. Violadas, contudo, as regras do jogo, a 
conduta será típica (dolosa ou culposa, segundo os princípios comuns). A 
violação do regulamento esportivo não deve ser confundida com a lesão que 
dela possa resultar: pode uma intencional infração da regra conduzir a uma 
lesão corporal culposa. A intenção de violar o regulamento não equivale à 
intenção de lesionar o adversário. Como as regras do esporte estabelecem o 
limite do risco assumido pelo esportista aquiescente, pode-se entrever em sua 
infração uma violação do dever de cuidado. 
(...) 
No caso do box, a questão se modifica, por tratar-se de atividade esportiva que 
contempla condutas subsumíveis ao tipo sistemático de lesões corporais 
dolosas, através das quais se busca prostrar o adversário pelo tempo mínimo 
de dez segundos. Por isso, quando no box ocorrer uma infração das regras, e 
da conduta infracional resultar para o adversário uma lesão corporal grave ou 
mesmo a morte, será mais adequado trabalhar o caso no modelo complexo do 
crime preterintencional, e não apenas culposo. Essas orientações são aplicáveis 
tanto a competições oficiais quanto aos esportes como lazer. Um sistema 
corporativo de justiça e disciplina esportiva tem constitucionalmente a 
prioridade para decidir a respeito dos incidentes lesivos (art. 217, §§ 1º e 2º 
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CR), reservado pois o tratamento penal apenas para aqueles casos nos quais a 
agressão esteja limpidamente dissociada das regras do jogo. (ZAFFARONI, 
BATISTA e, SLOKAR, 2010, p. 245) 

Expoente de outra vertente de grande importância, Claus Roxin, ao trabalhar a 

Teoria da Imputação Objetiva, traz a ideia de risco permitido afirmando que 

Se [...] o risco permitido for ultrapassado, através, p. ex., de desrespeito às 
normas de segurança, a causação de um resultado de lesões corporais 
decorrente desta violação representará uma ação de lesões corporais, que será 
punível a título de dolo ou culpa, a depender da disposição psíquica do 
responsável. (ROXIN, 2008, p. 110-111) 

O chamado risco permitido está presente nas competições marciais, pois os atletas 

ao adentrarem na área de competição estão ali assumindo os possíveis riscos oriundos 

daquela prática, ou seja, até o momento que as regras não sejam infringidas, a própria 

aceitação dos riscos por parte dos lesionados, tornam atípica a conduta do autor do fato? 

Na esteira da Teoria da Imputação Objetiva, Luís GRECO (2013, p. 66-70) ao 

apresentar a contribuição a uma autocolocação em perigo ressalta que a referida teoria, 

ao redescobrir que é relevante para a tipicidade o comportamento da vítima, alcançou 

grande conquista. 

Neste diapasão, me questiono se o instituto da autocolocação em perigo serve para 

justificar e afastar a tipicidade dos lutadores que se encontram em condições iguais de 

conhecimentos (parto da premissa de estar tratando de dois lutadores profissionais, 

portanto, de condições técnicas equivalentes); bem como o afastamento da tipicidade dos 

empresários de atletas e donos de eventos que colocam seus agenciados em competição 

e/ou casam as lutas? 

Como narrado anteriormente, os lutadores entrevistados não são favoráveis a 

qualquer tipo de punição que transcenda a esfera desportiva, por acreditarem que a 

filosofia marcial não formaria um lutador capaz de lesionar um adversário de forma 

premeditada. Com esse posicionamento os entrevistados simplesmente entendem ser 

absolutamente atípica a conduta de um possível autor. 

3. CONCLUSÃO 

Ao término da presente pesquisa pude concluir que todos os valores morais 

aprendidos e ensinados pelos entrevistados, acabam por integralizar (no entendimento 

deles) um verdadeiro “código de conduta” que rege as relações em seu meio de 

convivência, isto é, produzem o “senso comum” de que um lutador seria incapaz de 

adentrar uma área de competição com o pensamento fixo de atentar contra a integridade 

física (de um modo geral) de seu oponente. 
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A opinião dos entrevistados me faz observar que eles consideram que as artes 

marciais tiveram papel importante e, talvez, até essencial na formação de seus respectivos 

caráteres, através do conjunto de moralidades, éticas e valores sociais e morais que tal 

filosofia os ensinou. Tornando os tatames e as competições, na visão dos interlocutores, 

um espaço de consentimento, entrega e superação mútuos. 

Vale mencionar ainda que, durante a pesquisa realizada para a produção da 

monografia já mencionada, se fez demasiadamente difícil o distanciamento e a 

desnaturalização dos termos, gestos e símbolos produzidos no campo, eis que era parte 

integrante do mesmo. 

Dessa forma, em linhas finais, resta claro que a presente pesquisa ainda demanda 

novas investidas a campo e observações, com maior estranhamento e desnaturalização 

das éticas e moralidades apresentadas pelos interlocutores durante o trabalho inicial, que 

fora desenvolvido nos anos de 2013, 2014 e, 2015. 

Tal fato se fundamenta, também, na maturidade do próprio autor que, à época, 

sem perceber, se colocou em posição de naturalizar e aceitar o que havia observado. 

Portanto, atualmente, há que se compreender que existem sim moralidades e éticas 

próprias em tal campo de observação. No entanto, estas merecem ser observadas com o 

maior distanciamento e estranhamento possíveis, para que seja possível extrair e 

compreender, sem influências, as relações desenvolvidas no campo de estudo. 

A título de registro, destaco que o orgulho com que tais praticantes falam da 

“virada” que tiveram na vida é algo que impressiona (e por esta razão prescinde de maior 

distanciamento para que seja mais bem analisado pelo pesquisador e não pelo praticante). 

Ora, temos um ordenamento jurídico recheado de normas postas (e impostas, com 

o perdão do trocadilho), que na maioria das vezes não acompanha as necessidades sociais 

e, principalmente, as necessidades dos grupos sociais. Por esta razão entendo que a 

melhor forma de se firmar determinado posicionamento reside na análise do caso concreto 

de forma interdisciplinar e, sobretudo, procurando se chegar o mais próximo possível de 

uma compreensão da realidade do grupo social que irá ser alvo de determinada norma. 

Isso porque, com o caráter rígido de nossas normas, na maioria das vezes, as punições 

acabam atingindo os grupos sociais que não recebem a devida atenção. Com os lutadores 

isso não é diferente, o que pode gerar prejuízos irreparáveis de ordem social e moral aos 

mesmos. 
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Por fim, concluo que ainda se faz necessário que os estudiosos do Direito voltem 

um olhar mais atento aos grupos socialmente mais vulneráveis, analisando se o sistema 

de valores inerentes à prática das lutas marciais podem contribuir com a socialização 

destes sujeitos. 
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RESUMOS EXPANDIDOS 

 

“Ser ou não ser?”: a linha tênue entre ser nativo e ser pesquisador. 
Hugo Virgilio de Oliveira10 

Desde 2016, com a chegada dos megaeventos sediados no Rio de Janeiro, o centro 

da cidade passou por drásticas reformas que refletiram de diversas formas em sua 

dinâmica. Remoções, gentrificação e desapropriações foram as principais marcas 

deixadas: famílias deslocadas para as periferias e tendo seu cotidiano e acesso a cidade 

extremamente prejudicados; famílias despejadas e invadidas por grandes empreiteiras, 

ruas largas e uma espécie de “bonde” que chamam de VLT; e também, famílias que 

sofreram com a especulação imobiliária e o grande aumento do custo de vida na “cidade 

maravilhosa” tendo sua realidade, que já não era tão estável, mudando drasticamente. É 

nesse último grupo que eu e minha família estávamos inseridos e, como tantos, tivemos 

que buscar alternativas para que nossos estudos, trabalhos e a vida como um todo não 

fossem obstruídos. 

Dentre as diversas possibilidades de campo, alguns pesquisadores – agora meus 

interlocutores - escolheram a ocupação em que morávamos com outras tantas famílias. 

Começaram então a acompanhar a nossa luta e a contribuir com ela das formas como 

podiam: desde aulas de inglês à produção de materiais que embasassem e legitimassem a 

causa. Nos ajudavam nos mutirões de limpeza do prédio, colaboravam com alimentos e 

mantimentos; passeávamos aos domingo e outras muitas contribuições. Conforme se 

passou o tempo, com muita convivência, laços estreitados e uma amizade consolidada, 

acabei por optar cursar antropologia; com o início da graduação, chegar em casa era como 

descobrir o segredo de um mágico, mas também inquietante: 

As auto-representações da disciplina caminham muito mais devagar do que as 
alterações adaptativas registradas no interior da prática concreta das pesquisas 
antropológicas. O mal-estar resulta de que as verdades operacionais que geraram 
as condições de possibilidade da prática antropológica, formatando gostos e 
valores e permitindo aos antropólogos a cristalização de uma identidade própria, 
não fornecem mais uma carta de navegação inteiramente satisfatória e confiável. 
(OLIVEIRA, 2009) 

 
10 Graduando em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense. hugovirgilio@id.uff.br 
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Por outro lado, no artigo em que apresenta os “estudos de cima” (studying up), 

Laura Nader (1972) fala sobre como historicamente a antropologia tem se voltado para 

estudar os “sem poder” e apresenta algumas motivações para se estudar elites e grupos de 

poderosos, ainda mais considerando que: 

[...] nas sociedades complexas contemporâneas, a imensa maioria dos fenômenos 
sociais envolvem redes, grupos, e classes dispostos em diferentes posições 
hierarquicamente no interior de coletividades políticas: os de cima e os de baixo. 
(CASTILHO et all. 2014). 

Essa linha de pensamento também propõe abrange cientistas sociais que 

pesquisam em contextos em que estão inseridos seja por “atividade profissional, seja 

como parte dos processos sociais em que se envolveram em suas pesquisas.” 

(CASTILHO et all. 2014). De modo geral, entre “cimas” e “baixos”, o antropólogo se 

situa sempre com relação ao outro e poucas vezes com relação a si mesmo, ainda que isso 

venha mudando11 e é com esse direcionamento que tenho buscado contribuir com minha 

pesquisa. 

Uma das minhas interlocutoras - Marie -, preocupada com um convite 

despretensioso que fiz por e-mail a ela e a um outro amigo nosso - Frank -  a enviarem 

um texto para publicação nos anais de um evento que tinham participado no início do ano, 

me mandou uma mensagem chamando atenção para à forma, ao que e a quem eu pedia 

tratando-se do meio acadêmico. Ela me dizia que, como amiga e alguém que já esteve 

nesse meio em que eu estava começando minha trajetória, sentia-se no dever de me alertar 

sobre as hierarquias que estamos sujeitos e que eu, enquanto jovem estudante de 

graduação, devia estar atento a minha posição e ao que poderia ser entendido como “pedir 

muito” daqueles que estavam acima de mim na hierarquia. Segundo ela, futuramente eu 

precisaria dessas pessoas e não ter essa relação desgastada por incômodos, com pedidos 

que não tinham nenhum valor ou retorno considerável a elas, que seriam por pura 

“doação”, poderia me colocar numa situação desconfortável. O mesmo para a minha 

pesquisa. 

Pensei muito antes de responder. A princípio me senti ligeiramente ofendido por 

sentir que todo o meu trabalho e dos meus colegas tinha sido reduzido a “boa vontade”. 

 
11 Podemos mencionar aqui a Revista Cadernos de Campo que trouxe recentemente duas edições de um 
dossiê especial sobre adversidades no fazer antropológico (2018) que reúne diversos trabalhos com ricas 
contribuições acerca das posições ocupadas por pesquisadores ao longo da realização da pesquisa de campo. 
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Por outro lado, sabia que o conselho não vinha com más intenções e que, em parte, era 

verdade: existe uma hierarquia a ser seguida dentro do meio acadêmico. Inspirado em 

Flávia Medeiros (2017) no que diz respeito a posicionar-se em campo e respondi 

agradecendo pelo conselho e pela preocupação; esclareci meu ligeiro desconforto e 

conversamos de forma muito construtiva sobre suas outras pontuações e nos entendemos, 

inclusive, posteriormente isso me mostrou os nossos laços muito mais estreitados. 

A princípio, quando aconteceu, isso não me chamou maiores atenções, na verdade 

eu ainda tentava entender a origem daquilo tudo. No entanto, posteriormente me 

chamaram atenção duas coisas: a primeira é que eu estava em campo. Essa interlocutora 

não teria me falado nada disso se não eu não fosse, antes de tudo, um amigo aluno de 

graduação e, em seguida, pesquisador entre pesquisadores e seus, como eu tenho 

chamado, efeitos no trabalho de campo. A partir disso então, passei a me ater a um aspecto 

da minha própria atuação como pesquisador e também do que meus interlocutores me 

apresentavam no que dizia respeito ao seus respectivos trabalhos: relações de poder. 

Sobre o primeiro ponto, é sabido que uma importante estratégia de imersão em 

campo é quando “estamos plenamente convencidos da nossa ignorância” (DAMATTA, 

2010.), ou seja, quando nos afastamos de tudo o que pensamos entender sobre nossos 

“nativos” e nos colocamos como crianças dispostas a aprender. No entanto, tenho notado 

que ao tratar-se de um estudante de graduação buscando conhecer o trabalho de campo 

de antropólogos veteranos e, por consequência, muito mais “contaminados” pelas 

hierarquias, isso às vezes toma um rumo diferente. Diferentemente dos pesquisadores 

experientes que buscam desenvolver seus trabalhos em situações que lhes são 

“estranhas” e, com o tempo, lhes serão explicadas, já que eles não sabem; eu sou algumas 

vezes considerado como “ainda não preparado para saber”, já que ainda que 

pesquisador, estou em formação. 

Com relação ao segundo ponto, também passou a chamar minha atenção como as 

relações de poder aparecem nos discursos dos meus interlocutores. Sempre que tratamos 

sobre o tema de relações, imersão em campo e construção e estabilização de socializações, 

eles relatam situações de desconfiança que passaram e sujeições que tiveram que 

enfrentar de alguma forma, sejam elas simples como determinada pessoa não querer ser 

entrevistada; como mais complexas, tipo ameaças de morte caso não deixassem o campo 

ou chantagem sexual para que o trabalho pudesse ser realizado. É notável como o 

antropólogo está sujeito a diversas situações de controle e de análise por parte de seus 
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interlocutores (BERREMAN, 1990; ZENOBI, 2010), o que me faz refletir: como estamos 

sendo percebidos? 

Espero que essas constatações possam contribuir para a reflexão e autoavaliação 

sobre as práticas antropológicas com uma perspectiva do que eu tenho pensado como um 

“estudo de dentro”: uma espécie de diálogo entre os “estudos de cima” (NADER, 1972), 

considerando que os cientistas sociais circulam tanto “up” quanto “down”, e também com 

as contribuições “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2004) no que diz respeito não aos 

outros, mas do próprio fazer antropológico e nossas afetações em campo. 

Como pensar a pesquisa etnográfica quando o antropólogo (o “pesquisador-autor” 
ou “tradutor”) escreve sobre e para a cultura da qual ambos, pesquisador e 
pesquisado, fazem parte e, muitas vezes, esse último, passando do papel de 
“personagem” para o de leitor, pode discutir as representações que os 
pesquisadores fazem dele? Nesse caso, o que os grupos estudados têm a dizer 
sobre as imagens transmitidas pela etnografia? Como avaliam o processo de 
inserção dos antropólogos e quais as consequências que o discurso científico tem, 
efetivamente, sobre suas práticas sociais? (SILVA, 2000) 
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MORTE SEVERINA: Análise de uma forma de morrer literária 
Sirius Ferreira de Carvalho12 

Introdução e Justificativa 

 O presente projeto de monografia utilizará a classificação artística de morte 

severina, apresentada pelo escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto (1920 - 

1999) em seu poema “Morte Vida Severina (auto de Natal Pernambucano)” (2010), 

enquanto material analítico para refletir sobre as "forma de morrer" (PITA, 2010); a 

exemplo da categoria "mortes violentas" (MIRANDA; PITA, 2011).  

 Publicada originalmente em 1955, a narrativa em questão conta a história do 

protagonista retirante Severino durante sua migração do árido interior do estado brasileiro 

de Pernambuco para a capital Recife, em busca de empregabilidade, moradia, alimentação 

e aumento de sua expectativa de vida. Narrado em primeira pessoa, o livro começa pela 

apresentação de Severino e por sua explicação sobre o deslocamento que esse faz guiado 

pelo rio Capibaribe; João Cabral de Melo Neto descreve ao leitor os enterros que Severino 

presencia em sua jornada e, durante esses momentos ritualísticos, propõe como é o morrer 

neste contexto social.  

 A apresentação de Severino aos leitores começa com o seu nome, o de sua família 

e o lugar geográfico de onde vem. Todavia, essas não são características suficientemente 

capazes de distingui-lo enquanto indivíduo. Por ser nomeado como o santo de romarias 

católicas populares pernambucanas (São Severino dos Ramos), o autor apresenta-o 

usando classificações de parentesco que deveriam defini-lo. Apresenta-o como “o 

Severino de Maria”, “o da Maria do finado Zacarias” e aquele que vem “lá da serra da 

Costela, limites da Paraíba”. Pela aparente ineficácia em desambigua-lo de mais outros 

cinco personagens homônimos e iguais em todos os outros detalhes, decide por explicitar 

que severino é um grupo social do qual todos eles fazem parte. Descreve seus membros 

como:  

Severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte 
severina: que é a morte que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada 
antes dos vinte, de fome um pouco por dia (de fraqueza e doença é que a morte 
severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida) (MELO NETO, 
2010, p. 74) 

 
12 Bacharel em Antropologia do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal 
Fluminense. 
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 Esse trecho me impulsionou a pesquisar a produção literária do autor, buscando 

identificar os usos dessa categoria e propondo uma análise antropológica a respeito da 

mesma. Os severinos podem ser entendidos como os “camponeses”, estudados pela 

antropóloga Margarida Maria Moura, que em sua obra “Camponeses” (1986) define-os 

como os trabalhadores que, em qualquer contexto social, estão sempre no pólo dos 

oprimidos; afinal de contas, para a autora, camponês é aquele que precisa estar 

subordinado aos donos da terra para poder exercer seu trabalho de plantio e colheita. A 

discussão sobre poder e controle de terras pode ser um caminho teórico para expôr 

violências e presenças/ausências do Estado na realidade social inventada desse livro, em 

diálogo com a realidade dos conflitos de terra camponeses no interior do Brasil. 

Interessado nestes temas, questiono o que é essa morte severina? A morte severina é uma 

“forma de morrer” (PITA, 2010) classificada por “linguagens do Estado” (MIRANDA; 

PITA, 2011)? Em outras palavras, as mortes desses severinos em contexto camponês 

pobre é definida em terminologias e documentações oficiais burocráticas, jurídicas, 

médicas e/ou policiais? Minha suposição central é de que essa é uma forma de morte que 

passa à margem do controle Estatal; logo, penso que a resposta para essas questões se 

mostrará negativa por consequência de tensionamentos teóricos a respeito da presença 

(no caso, ausência) de instituições públicas no contexto social campesino representado.  

Relacionar a Antropologia e a Literatura é uma abordagem teórico-metodológica 

que abre possibilidades. Não há a mesma relação empírica entre pesquisador e 

interlocutores construída tradicionalmente como “o fazer etnográfico”, porém traz a 

representação artística de um ator social sobre um tema relevante para a produção de 

conhecimento antropológico no contexto brasileiro. No caso, João Cabral de Melo Neto 

foi um pernambucano que inspirou-se nos factuais movimentos migratórios de retirantes 

do Agreste nordestino durante a metade do século XX para representar, em sua poesia, o 

que era esse modelo de vida e de morte que se desenrolava à margem do Estado. Inclusive, 

em outro momento da narrativa, a morte severina ainda é expandida em duas outras 

subcategorias: a morte morrida e a morte matada. Essas categorias nativas que o artista 

criou para emular a realidade que tratava podem ser aplicadas nos estudos antropológicos 

acerca das “formas violentas de resolução de conflitos” (MIRANDA; PITA, 2011); a 

“morte violenta”, acredito, é uma forma de morte matada. Outra associação teórica 

possível é considerar a classificação de “causa da morte externa” apresentada por Minayo 
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(2009) como equivalente à morte matada. As “mortes externas” são consideradas pelo 

saber institucional médico-brasileiro como àquelas decorrentes de homicídios, suicídios, 

acidentes, agressões físicas e de traumas provocados por essas situações. Para João Cabral 

de Melo Neto, a morte matada é aquela em que se morre de emboscada. 

A temática das burocracias estatais de classificação da morte em contextos 

urbanos contemporâneos é amplamente desenvolvida pelo Instituto de Estudos 

Comparados em Administração de Conflitos (INCT-InEAC) e pelo Núcleo Fluminense 

de Estudos e Pesquisas (NUFEP)/UFF. Como exemplo, cito a etnografia de Medeiros 

(2016) realizada no âmbito do Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro. A pesquisadora 

descreve os processos de construção institucional dos mortos que classifica e define os 

cadáveres vítimas de “mortes violentas” em propriamente mortos para o Estado, através 

de seus saberes e poderes médico-legais. O artigo já mencionado de Miranda e Pita foi 

resultado da participação das pesquisadoras no  

“subprojeto ‘Análise Comparada de Políticas de Produção de Registros 
Estatísticos Criminais no  Rio de Janeiro e em Buenos Aires’, integrou o 
projeto PRONEX – FAPERJ/CNPq, Sistemas de Justiça Criminal e Segurança 
Pública em uma Perspectiva Comparada: Administração de Conflitos e 
Construção de Verdades, coordenado pelo Professor Titular Roberto Kant de 
Lima (2007-2009).” (MIRANDA; PITA, 2011, p. 60) 

 Esses trabalhos buscaram compreender como o Estado se posiciona perante às 

mortes em espaços urbanos em um contexto contemporâneo. Tenho interesse em pensar 

o mesmo através da análise dos processos funerários envolvidos (quem morreu, como 

morreu e como foi enterrado), utilizando as descrições fictícias de João Cabral de Melo 

Neto como material empírico acerca do fenômeno social das mortes de severinos. Para 

tanto, é necessário centralizar minha análise sobre as morte de trabalhadores rurais pobres 

no cenário do interior do Nordeste, delimitando o momento histórico ao período 

relacionado ao lançamento da obra (1955). Proponho que compreender os processos 

institucionais e sociais que envolvem a morte de um indivíduo pode aproximar a ficção 

da realidade.  

Objetivos 

● Compreender quais são as características da morte severina, enquanto uma “forma 

de morrer” (PITA, 2010) 
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● Identificar se essa representação artística de morte severina aparece em outras 

narrativas ficcionais, através de comparação com “Vidas Secas”, de Graciliano 

Ramos (1938) 

● Caracterizar como se dá a "indiferença/desprezo" do Estado em relação ao 

controle dos vivos e dos mortos nos contextos rurais nordestinos, por volta da 

primeira metade do século XX 

Metodologia 

 Este projeto utilizará as descrições fictícias de funerais presentes no poema 

anteriormente mencionado de João Cabral de Melo Neto para compreender a situação 

social retratada/inventada pelo autor. Não são as identidades dos personagens em si nem 

suas migrações que me interessam: a ocorrência e o contexto das mortes presentes nos 

textos serão o material analítico a ser tensionado junto das teorias antropológicas. O 

Anuário Estatístico do Brasil, produzido pelo IBGE e outros documentos estatísticos do 

órgão também servirão como fonte empírica, porque dados institucionais em que constam 

as formas de mortes, os números de mortes e suas causas auxiliam minha compreensão 

sobre o contexto histórico-social, dado que não terei a experiência etnográfica de 

observação-direta. Além desses itens, a discussão teórica se dará sobre o trabalho de Pita 

(2010) acerca das formas de morrer, da morte violenta e daqueles classificados como 

corpos matáveis. 

Considerações finais 

A morte severina, como exposta em “Morte e Vida Severina”, é passível de ser 

pensada como uma categoria social. Principalmente através de comparação com as 

"mortes violentas", essas amplamente registradas em documentos oficiais burocráticos e 

em documentos não-oficiais, como quando aparecem em veículos de mídia.  

Além disso, como descrito no texto, os severinos são aqueles que “morrem antes 

dos 30 de velhice, antes dos 20 de emboscada e de fome e doença um pouco por dia, 

mesmo os não-nascidos”, em contextos campesinos. Penso que estão em condição similar 

à dos jovens negros e pobres que morrem em contextos urbanos por consequência da 

forma de sociabilidade/resolução de conflito que leva a "mortes violentas". Ambos são 

grupos entendidos em sociedade como corpos matáveis (PITA, 2010).  

As “mortes violentas” contam com registros de certidão de óbito (emitidas pelos 

Cartórios de Registro Civil) e com declarações de óbito (laudo médico que determina a 
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causa da morte); ocorrem em bairros, cidades, favelas e geram corpos não reclamados, 

referidos também como “indigentes”. Já as mortes severinas não estão em um sistema 

institucional de produção de documentos. Os enterros de severinos, referidos como 

“aqueles filhos da Maria do finado Zacarias”, são feitos manualmente por pessoas de suas 

redes de sociabilidade em cemitérios (latifúndios) locais e sem mediação estatal, mesmo 

desde o nascimento. 
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RESUMOS: 

 

AS DESCASCADEIRAS DO MERCADO DE MACAÉ: uma etnografia sobre as 
atividades femininas e seus conflitos na pesca artesanal 

Allyne Mesquita de Oliveira  

Palavras-Chave: Antropologia da Pesca; Dramas Sociais; Conflito; Narrativas 
Etnográficas 

Instituição de fomento: FAPERJ 

O presente trabalho tem como propósito uma etnografia das “descascadeiras” do 

Mercado de Peixes de Macaé. A partir do acompanhamento do cotidiano laboral de um 

grupo de mulheres que realiza a limpeza do camarão e a confecção de utensílios de pesca 

(redes e tarrafas), descortinam-se questões sobre a participação das mulheres na pesca 

artesanal praticada no município de Macaé, no Norte do Estado do Rio de Janeiro.  A 

pesca artesanal é comumente abordada pelo prisma das atividades masculinas, o que 

encobre – ou ofusca – a percepção das atividades efetuadas por mulheres, gerando para 

estas uma série de dificuldades. Podemos destacar, assim, os impedimentos no acesso aos 

direitos trabalhistas, sobretudo nos períodos de defeso – quando há suspensão da captura 

de espécies para que ocorra sua reprodução -, quando as mulheres, compreendidas como 

“descascadeiras” e não como “pescadoras”, ficam privadas do exercício de suas 

atividades e também dos auxílios governamentais – direcionados para os “pescadores”.  

Todas elas fazem parte de famílias de pescadores: são filhas, esposas e irmãs de 

pescadores e, embora já tenham, em alguns casos, praticado a captura propriamente dita 

do pescado, hoje atuam no beneficiamento do camarão, realizando sua limpeza. Cabe 

destacar que embora morem em Macaé, nenhuma das descascadeiras do Mercado nasceu 

naquela cidade: elas vieram de outras cidades do Norte do Estado do Rio, onde a pesca 

artesanal é praticada com profundidade histórica, como São João da Barra e Guaxindiba. 

Nesse sentido, elas ocupam os postos de trabalho no Mercado em função do domínio de 

um saber-fazer aprendido nas relações cotidianas de pessoas que são socializadas em 

grupos familiares envolvidos com a pesca artesanal.  

A invisibilidade que as mulheres inseridas na atividade da pesca experimentam 

tem relação com outros problemas. As descascadeiras, que atuam por produção, não tem 

contrato nem salário fixo. Por tanto, além das incertezas da atividade pesqueira – que 

pode disponibilizar muito ou pouco camarão – essas mulheres ficam sujeitas ao 
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entendimento de agências do Estado – como o IBAMA – sobre calendário reprodutivo 

das espécies.  Essa pesquisa busca analisar problemas de gênero no cotidiano da pesca 

artesanal, praticada em Macaé, enfatizando questões como conflitos, competências 

técnicas do saber-fazer, segregação e problemas de acesso a direitos além de buscar 

responder questões sobre o desenvolvimento das atividades, conflitos e dificuldades 

experimentados pelas mulheres em decorrência de sua participação, competências 

técnicas e habilidades. 
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POSFÁCIO 

O conhecimento antropológico e a busca de nossa unidade perdida 
Daniel Bitter13 

Foi com grande alegria que testemunhei os estudantes do curso de antropologia 

da UFF organizarem, com notável empenho e competência, o I Colóquio de Monografias 

de Antropologia da UFF, em 2019, quando eu, então, ocupava o cargo de coordenador do 

curso. De lá pra cá, temos vivido tempos difíceis, em que a ciência e o ensino universitário 

público tornaram-se foco de ataques, orientados por uma política neoliberal. Cortes de 

recursos financeiros às instituições públicas de ensino e pesquisa se somam a um 

irracional questionamento do conhecimento científico, abrindo espaço para terraplanistas 

e outros movimentos coletivos fundamentalistas e delirantes. 

No momento em que escrevo este posfácio, uma pandemia se impõe ao mundo, 

revelando verdades fundamentais. É precisamente quando as forças do desenvolvimento 

e do “progresso” são impelidas a uma inimaginável redução de sua marcha, que, 

paradoxalmente, o mundo se volta para o que os cientistas estão dizendo. Pois a ciência 

tem muito a oferecer, não só com a biomedicina na busca da cura da doença ou de sua 

imunização, mas também ao realizar projeções estatísticas, desenvolver tratamentos, 

estudar sua disseminação, etc. Nesse contexto, a antropologia tem um papel destacado na 

produção de conhecimentos, sobretudo para a nossa melhor compreensão das aceleradas 

transformações em curso e dos novos comportamentos, cultural e socialmente 

reorganizados a partir da pandemia. Seu mérito está menos em buscar uma verdade 

universal e perene, e mais em revelar, promover, justapor e contrapor distintas e variadas 

formas de conhecimento forjadas por inúmeros grupos e comunidades que compõem 

nossa diversa paisagem sócio-cultural. É notório que no Brasil as inúmeras comunidades 

indígenas, quilombolas e tradicionais sejam guardiães de conhecimentos cultivados em 

seus processos históricos particulares. Muito temos que aprender com essas comunidades, 

cujos saberes regulam sua relação com o território e seus diversos entes: humanos, 

animais, vegetais, ancestrais, divindades, rios, pedras, etc. Pois, como o xamã Yanomami 

Davi Kopenawa bem observa, os brancos “são engenhosos, é verdade, mas carecem muito 

de sabedoria”14. 

 
13 Folião de reis pela Mangueira RJ, rabequeiro formado na Escola de Mestre Salustiano e Doutor em 
Antropologia pela UFRJ. 
14 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu. Palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. p.65 
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Nesse sentido, a pandemia que se abate hoje sobre a humanidade, torna flagrante 

as inúmeras insuficiências do modelo ocidental moderno de desenvolvimento e 

progresso, imposto ao resto do planeta. Pensadores de várias áreas disciplinares têm 

argumentado que para além de o vírus Sars-Cov-2 ser um ente natural, a pandemia é um 

artefato cultural do antropoceno, que só pode ser compreendido na interface entre 

natureza e cultura. Em outras palavras, a pandemia é, muito provavelmente, fruto de uma 

relação desequilibrada entre os humanos e não humanos e, em especial, com os animais 

e as florestas. É, portanto, precisamente esse conhecimento sobre o universo não humano, 

perdido no projeto humanista dos últimos cinco séculos, que é guardado pelas inúmeras 

comunidades tradicionais, florestas adentro. Enquanto no Ocidente erigiu-se a ideia de 

que os humanos formam uma coletividade separada dos não humanos e da “natureza”, 

justamente para poder dominá-la e explorá-la infinitamente, indígenas, quilombolas e 

outros grupos tradicionais, estabelecem uma relação de troca com os não humanos. Como 

bem mostrou Marcel Mauss, toda relação de dádiva e contradádiva, tende a ser ritualizada 

e, em alguns casos, até mesmo sacralizada. Esses povos sabem que é preciso negociar sua 

relação com o meio ambiente, adotando regras para o consumo de animais e vegetais, em 

respeito aos hábitos e habitat dessas espécies15 (LAGROU, 2020). Digo isso porque uma 

das hipóteses mais difundidas para a origem da pandemia diz respeito ao consumo de uma 

espécie particular de morcego pelos chineses, apesar de sua proibição. Cientistas já 

identificaram grande semelhança entre o novo coronavírus e o vírus encontrado no 

morcego. Um aspecto que caracteriza esse pandemia é sua rápida difusão, facilitada pela 

estrutura globalizada de nossas sociedades centrais, com seus arraigados hábitos de 

consumo e deslocamento. Tudo isso, certamente, precisará ser revisto, e uma nova 

disposição deverá ser cultivada se não quisermos caminhar para uma acelerada 

autodestruição. Como Els Lagrou escreve, “Vivemos, em escala planetária, um problema 

em comum; sua solução também terá de ser comum. Virá da troca interdisciplinar e 

internacional de informações, mas virá sobretudo do que podemos aprender de outras 

tradições de pensamento que não se construíram sobre a separação dualista entre natureza 

e cultura”16. 

 
15 LAGROU, Els. Nisun: A vingança do povo morcego e o que ele pode nos ensinar sobre o novo 
coronavírus. B V P S. https://blogbvps.wordpress.com/2020/04/13/nisun-a-vinganca-do-po...-ele-pode-
nos-ensinar-sobre-onovo-corona-virus-por-els-lagrou/ Blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social 
16 Idem. p.5. 
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Nessa tarefa de recompor nossa unidade perdida, a antropologia pode 

desempenhar um papel relevante, ao se abrir para outras cosmovisões e, de alguma forma, 

traduzi-las para o Ocidente. Nessas linha de pensamento, gostaria de destacar a 

importância deste Colóquio de Monografias como um evento acadêmico organizado por 

estudantes, no qual significativas contribuições de pesquisa são reunidas e apresentadas 

num regime de troca. O curso de antropologia se propõe a formar pesquisadores que 

possam contribuir para a construção de um mundo mais justo, igualitário e equilibrado, 

em que as diferenças étnico-raciais, religiosas e de gênero sejam respeitadas. Esperemos 

que um novo Colóquio de monografias venha logo à luz e se transforme numa tradição 

perene. 
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Lista de Monografias apresentadas e aprovadas no Curso de Graduação em 
Antropologia ICHF UFF. 

 

    Quando a Comissão Organizadora deste colóquio constatou que felizmente havíamos 
recebido quantidade e diversidade de material textual, seja acerca de projetos de 
monografias, resumos, resumos expandidos e artigos que justificassem emissão de ISBN 
para estes Anais, o professor Felipe Berocan Veiga, chefe do Departamento de 
Antropologia, veio em boa hora com uma sugestão: organizarmos e publicarmos a lista 
das monografias apresentadas ao Curso de Graduação em Antropologia do ICHF-UFF 
até o momento. 

   Com efeito, essa proposta cumpre a função de colaborar com a escrita da história do 
curso, e por extensão, ajudar a visualizar parte importante dos caminhos que a disciplina 
vem trilhando sobretudo no Estado do Rio de Janeiro, a partir do curso de graduação 
oferecido na UFF, cujos estudantes vêm de diferentes cidades deste Estado, mas também 
de outras regiões do Brasil, e em menor medida, de outros países. A lista das monografias 
também contribui para a difusão da ciência antropológica produzida no âmbito do curso, 
bem como facilita o trabalho de quem procura material sobre uma determinada temática 
ao trazer além dos títulos monográficos, nomes de suas autoras e autores, bem como das 
professoras e professores que as orientaram - valorizando e reconhecendo o trabalho 
competente dessas pessoas. Entretanto, muito mais do que um compilado interessante de 
informações complementares, o fato de apresentarmos também os nomes das professoras 
e professores que atuaram como pareceristas e avaliadores permite evidenciar uma 
dimensão colaborativa, crítica e fundamental que constitui parte do processo avaliativo 
de se formar novas e novos antropólogos na UFF, isto é: a abertura para possibilidades 
reais de crítica e problematização intelectual a partir dos trabalhos monográficos de 
conclusão de curso. 

    O trabalho minucioso de levantar e organizar estes dados foi realizado pelo estudante 
Theodoro de Carvalho Teles, com a colaboração fundamental do servidor técnico-
administrativo Jeovah Pires Vieira de Souza, secretário do curso de Antropologia, bem 
como de William Alexandre Peixoto de Magalhães, secretário geral de graduação do 
ICHF. Agradecemos também a interlocução com os coordenadores do curso, Profs. 
Daniel Bitter e Joana Miller, cujo apoio permanente foi fundamental para o sucesso dessa 
empreitada. 

    A ideia geral que orientou a seleção dos dados aqui apresentados foi a de generosidade 
de informações que pudessem desenhar esse panorama acerca das monografias, e 
minimamente, uma rede colaborativa (a partir dos pareceres) nelas inseridas. Isso,  sem, 
contudo, criar uma tabela confusa, cuja extensão das caixas fosse atrapalhar uma 
visualização, por exemplo, da turma que se forma, ou uma leitura contínua. 

    Algumas observações são interessantes: todas as orientações foram feitas por 
professoras e professores doutores, cujos vínculos institucionais são certamente com o 
Departamento de Antropologia do ICHF-UFF, donde não houve necessidade de colocar-
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se a sigla institucional ao lado do nome das orientadoras e orientadores. Até o fim do 
segundo semestre de 2016, todas e todos os pareceristas identificados são doutoras e 
doutores. 

    Todas as monografias citadas foram localizadas, verificadas, e estão, disponíveis para 
leitura17, corroborando com o reconhecimento de acesso à educação e informação pública 
enquanto direito fundamental. 

    A maioria dos textos tem acima de 50 páginas escritas, tendo, alguns deles, passado 
das 100 páginas, outros menos passaram das 120, enquanto poucos apresentaram menos 
de 40 páginas. Todos os nomes próprios citados nesta lista foram escritos de forma usual 
(primeira letra em maiúscula, e as demais em minúsculas). Todavia, em relação aos títulos 
das monografias, optou-se por transcrevê-los preferencialmente de acordo com sua 
citação nas fichas catalográficas. Na ausência dessas, de acordo com a segunda vez em 
que aparecem escritos no arquivo. E na ausência delas, de acordo com a capa. Por esse 
motivo, alguns apresentam-se em letras maiúsculas, outros em minúsculas, pois assim 
crê-se, estão mais próximos do que as autoras e autores com efeito imaginaram. 

   O levantamento desses dados iniciou-se ainda em 2019, presencialmente, pelo 
estudante Theodoro Teles, entretanto, dado o contexto necessário de isolamento social 
desencadeado em 2020, esta lista teve de ser preenchida a partir dos documentos 
disponíveis no repositório institucional - e virtual - da UFF. Os arquivos em drive da 
secretaria de graduação foram mobilizados para preencher qualquer lacuna faltante em 
relação aos nomes e vínculos institucionais das e dos parecerista que avaliaram os 
trabalhos. Todavia estes arquivos estão também em constante atualização em relação aos 
arquivos materiais, por suas vezes, devidamente guardados no campus Gragoatá da 
Universidade Federal Fluminense. Tendo, o trabalho remoto, também sido instituído, 
alguns nomes e vínculos institucionais de pareceristas, que certamente constam nos 
arquivos materiais da universidade, e que estavam em processo de atualização nos 
arquivos em drive, não constam na presente lista. Donde a transcrição da seguinte 
mensagem: “Não consta no texto monográfico disponibilizado pelo repositório e nem em 
outros locais aos quais tivemos acesso”. Isso, muito menos que desânimo, represente mais 
um motivo para a continuidade deste trabalho, bem como a certeza de que o curso de 
Antropologia do ICHF-UFF continuará a construir sua importante herança para as 
ciências: as e os estudantes e suas pesquisas monográficas. 

  

 
17 Endereço eletrônico do Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense: 
https://app.uff.br/riuff/ (verificado em setembro de 2020). 
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Primeiro semestre do ano de 2015: 
 
 

Título Autoria Orientador/a Parecerista Parecerista 
A redescoberta de ser 

(soro)positivo: abordagem 
antropológica da vivência da 

aids 

Damiana 
Fernanda Tinoco 

Nunes 

Ana Lúcia 
Marques 

Camargo Ferraz 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa - 

UFF 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

¿COMO ESTÁS? PORQUE 
ÀS VEZES A PALAVRA 

TAMBÉM CURA: o 
acolhimento humanizado no 

vínculo e tratamento com 
usuários do sus 

 

Sonia 
Maria Lima 

Santos. 

Sylvia França 
Schiavo 

Elisabete 
Curvello - UFF 

Joana Miller - 
UFF 

Meninas Fortes: Uma 
Reflexão sobre Gêneros 

Femininos 

Mariana Pacheco 
de Lima 

Ana Lúcia 
Marques 

Camargo Ferraz 

Ana Cláudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Nilton Silva dos 
Santos - UFF 

NOTAS ETNOGRÁFICAS 
SOBRE A AÇÃO 

POLÍTICA ENTRE OS 
KATXUYANA: DOS 

RITUAIS MULTILOCAIS 
À ASSEMBLEIA GERAL 

Manuella 
Rodrigues de 

Sousa 

Joana Miller Lydie Oiara 
Bonilla 

Jacobs – UFF 

Tânia Stolze 
Lima - UFF 

‘Os bunitin tão virando 
viadin? ‘Performatividade de 

gênero com dançarinos de 
passinho, no Rio de Janeiro. 

Rennan Ricardo 
dos S. Silva 

Luiz Fernando 
Rojo Mattos 
(orientador) 
Renata de Sá 

Gonçalves (co-
orientadora) 

Adriana Facina –
MN/UFRJ 

Livia de 
Tommasi - UFF 
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Segundo semestre do ano de 2015: 

 

Título Autoria Orientador/a Parecerista Parecerista 
ANTROPOLOGIA E 
EDUCAÇÃO: UMA 
ETNOGRAFIA DAS REDES 
DE RELAÇÕES DE PODER NO 
COTIDIANO DOS RECREIOS 

Walysson 
Shayne 
Guimarães Silva 

Renata de Sá 
Gonçalves 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 
UFF 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 
- UFF 

Gerência na arte: um olhar sobre a 
autogestão negra na dramaturgia 
brasileira 

Nathali Ferreira 
de Deus Lima 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 
Gomes 

Não consta no 
texto 
monográfico 
disponibilizado 
pelo repositório 
e nem em 
outros locais 
aos quais 
tivemos acesso. 

Não consta no 
texto 
monográfico 
disponibilizado 
pelo repositório 
e nem em 
outros locais 
aos quais 
tivemos acesso. 

NEM DENTRO, NEM FORA: 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A FILA DE VISITA DA 
PENITENCIÁRIA TALAVERA 

BRUCE 

Ruanna Sander 
Lopes Batista 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Joana Miller - 
UFF 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

“O TEATRO É UMA ARMA": 
NOTAS INTRODUTÓRIAS 

SOBRE A DIMENSÃO 
POLÍTICA DO TEATRO 

EXPERIMENTAL DO NEGRO 

João Gabriel 
Ramos Mendes 

da Cunha 

Ana Claudia 
Cruz da Silva 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

- UFF 

Daniel Bitter - 
UFF 

RUÍDO FEMINISTA: UMA 
ETNOGRAFIA DE “ROLÊS” 

RIOT 
 

GRRRL NO RIO DE JANEIRO 

Priscilla 
Monteiro do 
Nascimento 

Silva 

Daniel Bitter Lígia Dabul - 
UFF 

Jorge de la 
Barre - UFF 
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Primeiro semestre do ano de 2016: 

 

Título Autoria Orientador/a Parecerista Parecerista 
CHATUBA, O MARACANÃ 

DO FUNK 
CARIOCA:  FLUXOS, 

TRAJETOS E LAZER DE 
JOVENS À MARGEM 

Tiago dos Santos 
Seixas 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

MUSEU DE ASTRONOMIA 
E CIÊNCIAS AFINS - MAST 

ESTUDO DE CASO A 
PARTIR DOS OLHARES 
DOS FUNCIONÁRIOS 

TERCEIRIZADOS 

Wellington 
Ricardo Ribeiro 

Pessanha 

Daniel Bitter Aparecida 
Marina de Souza 

Rangel – 
Fundação Casa 
de Rui Barbosa 

Ana Cláudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

“ZOMBIES! ALLER VITE! 
ALLEZ!”: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE 
O ZUMBI DO CINEMA 

DOS ANOS 30 

Ícaro Ramon 
Marinho Moreira 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 
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Segundo semestre do ano de 2016:18 

 

Título Autoria Orientador/a Parecerista Parecerista 
CAPTURANDO CORPOS: 

NOTAS SOBRE CULTURA 
E CORPORALIDADE A 
PARTIR DO CINEMA 

INDÍGENA GUARANI- 
MBYA 

Luan Carlos 
Rodrigues 
Pacheco 

Joana Miller Ana Lúcia 
Marques 

Camargo Ferraz - 
UFF 

Lydie Oiara 
Bonilla 

Jacobs - UFF 

Conselho de Mestres de 
Capoeira do Rio de Janeiro 

Que roda é essa? 

Antonina de 
Lima Fernandez 

Nilton Silva dos 
Santos 

Daniel Bitter - 
UFF 

Renata de Sá 
Gonçalves - UFF 

CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADE ENTRE 

JOVENS COM 
DEFICIÊNCIA NO 

ESPORTE ADAPTADO 

Orlando Nunes 
de Souza Neto 

Luiz Fernando 
Rojo Mattos 

Simoni Lahud 
Guedes - UFF 

Mônica da Silva 
Araujo - UFPI 

Doula não faz parto, faz 
parte 

Emmanuelle 
Messias Moritz 

Joana Miller Ana Lúcia de 
Moura Pontes – 
ENSP/Fiocruz 

Ana Lúcia 
Marques Ferraz - 

UFF 
“Hajj no feminino: 

muçulmanas brasileiras e a 
peregrinação a Meca” 

Ana Rita Silva de 
Almeida 

Gisele Fonseca 
Chagas 

Lucía Eilbaum - 
UFF 

Mirian Alves de 
Souza - UFF 

NA RUA DA RELAÇÃO: A 
VIDA DE GUARASSUY E 

O MITO NACIONAL 

Rita Campos 
Brás 

Ana Lúcia Ferraz Ana Cláudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Joana Miller - 
UFF 

PELAS RUAS DA 
CIDADE, SOFRIMENTO E 

VIDA: UMA 
ETNOGRAFIA COM 

USUÁRIOS DE CRACK 
EM SITUAÇÃO DE RUA 

NO BAIRRO DE 
MANGUINHOS, RIO DE 

JANEIRO 

Marcelly de 
Freitas Gomes 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Alda Maria 
Lacerda da Costa 

- FIOCRUZ 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

 

  

 
18 Até este semestre, semestre, todas e todos os parecerista identificados são doutoras e doutores, 
cenário que muda em 2017.1. 
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Primeiro semestre do ano de 2017: 

 

Título Autoria Orientador/ Parecerista Parecerista 
CONSUMO SOB 

DEMANDA: a Era da 
Convergência Midiática e o 

consumidor de séries 

Camila Silva 
Ramos 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Edílson Márcio 
Almeida da 
Silva - UFF 

Felipe Berocan 
Veiga - UFF 

DO BRASIL A MECA: 
PREPARATIVOS PARA O 

HAJJ ENTRE 
MUÇULMANOS NO RIO 

DE JANEIRO 

Hugo Fraga 
Beust 

Gisele Fonseca 
Chagas 

Paulo Gabriel 
Hilu da Rocha 
Pinto - UFF 

Francirosy 
Campos Barbosa - 

UFF 

ENTRE O DIREITO CIVIL 
E A MANUTENÇÃO DO 

SAGRADO: A LAICIDADE, 
A MORAL E O IDEAL DO 

DIREITO 

Gabriella dos 
Santos Soares 

Edilson Márcio 
Almeida da 

Silva 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 
pelo repositório 
e nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

Não consta no 
texto monográfico 

disponibilizado 
pelo repositório e 

nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

GÂNI KAPÂN, TXOYKAB 
EY EITXA ELEWA (O Céu 

Escuro é a Morada das 
Estrelas) 

Ana Paula 
Germano 

Gláucia Oliveira 
da Silva 

Deborah Bronz – 
UFF 

Larissa Vianna - 
UFF 

Nomadismo no meio urbano, 
e as interações artísticas entre 

artesãos na rua e na feira 

Ana Carolina 
Coelho Cardoso 

da Costa 

Antônio Rafael 
Barbosa 

Daniel Bitter - 
UFF 

Lucía Eilbaum - 
UFF 

O bonde do Trilhos atravessa 
a cidade: a reinserção social 

nos espaços urbanos 

Millena 
Pessanha do 
Nascimento 

Alessandra 
Siqueira Barreto 

Deborah Bronz - 
UFF 

Nilton Silva dos 
Santos - UFF 

O IMAGINÁRIO DE UM 
MONSTRO: Fãs, imagem e 

ativismo em Lady Gaga 

Raphael Tomaz 
Abreu 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Felipe Berocan 
Veiga - UFF 

Jair de Souza 
Ramos - UFF 

Pertencimento territorial e 
distintividade cultural dos 

Awá 

Rafael 
Mendes Correia 

Eliane Cantarino 
O'Dwyer 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 
pelo repositório 
e nem em outros 
locais nos quais 
tivemos acesso. 

Não consta no 
texto monográfico 

disponibilizado 
pelo repositório e 

nem em outros 
locais nos quais 
tivemos acesso. 

PRÁTICAS 
ASSISTENCIAIS 

ORIENTADAS PARA 
CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM 
NITERÓI 

Raylani Pereira 
de Carvalho 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Joana Miller - 
UFF 
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PROFISSIONALIZAÇÃO 
DAS BLOGUEIRAS: uma 
legitimação e construção de 

padrões 

Tatiana Barreto 
da Silva Ribeiro 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Alessandra 
Siqueira Barreto 

- UFF 

Simoni Lahud 
Guedes - UFF 

REABILITAÇÃO 
ATRAVÉS DO SABER: 

UMA ETNOGRAFIA 
SOBRE PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS EM UMA 
ESCOLA PRISIONAL 

Juliana Silva 
Matos 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Edna Del Pomo 
de Araújo - UFF 

Ana Claudia Cruz 
da Silva - UFF 

REPRESENTAÇÃO 
FEMININA EM GREY’S 

ANATOMY: 
A CONSTRUÇÃO DO 
PAPEL FEMININO NA 

FICÇÃO SERIADA 

Beatriz Lacorte 
Lima 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Joana Miller - 
UFF 

Martin Curi - UFF 

Ŝka Pastora (Salvia 
divinorum) A planta sagrada 
dos Ha Shuta Enima frente a 

sua descontextualização 
étnica 

Queli Baptista Joana Miller Ana Cláudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa - 

UFF 

Sobre a plasticidade 
antropológica: uma revisão 

sobre a disciplina 

Camille da 
Costa Mello 

Daniel Bitter Alessandra 
Siqueira Barreto 

- UFF 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa - 

UFF 
The Simpsons no Brasil: 

quando o desenho é levado a 
sério 

Vivian 
da Silva 
Teixeira 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Edilson Márcio 
Almeida da 
Silva - UFF 

Shirley Torquato - 
UNIVERSO 

Um abraço ao silêncio : a 
influência do núcleo familiar 

nos 
encaminhamentos de casos de 

abuso sexual 

Thuani 
Coutinho 
Gomes 

Edilson Márcio 
Almeida da 

Silva 
(orientador) 

Hélène Cecile 
Petry 

(coorientadora) 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa - 

UFF 

Raphael Bispo - 
UFJF 

Uma mistura amarga e doce: 
da realização do sonho da 

casa própria 
à quitação da dívida do 

Estado 

Raylane 
Christian Braz 

de Oliveira 

Joana Miller Nilton Silva dos 
Santos - UFF 

João Alípio de 
Oliveira Cunha – 

Mestrando no 
PPGAS/MN/UFRJ 
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Segundo semestre do ano de 2017: 

 

Título Autoria Orientador/a Parecerista Parecerista 
A CONSTRUÇÃO DO 

INDIVÍDUO SOCIAL NA 
ESCOLA 

Taciana Barros 
da Silva 

Alessandra 
Siqueira Barreto 

Joana Miller - 
UFF 

Simone Pondé 
Vassallo - UFF 

A INCLUSÃO SOCIAL A 
PARTIR DOS GALOPES 

Nathália 
Christina 

Pinheiro Pinho 

Joana Miller Gláucia Oliveira 
da Silva - UFF 

Simone Pondé 
Vassallo - UFF 

“A TESTEMUNHA DE 
HOJE É A VÍTIMA DE 

AMANHÃ”: 
 

UMA ETNOGRAFIA 
SOBRE A CONSTRUÇÃO 
DOS DEPOIMENTOS DAS 

 
TESTEMUNHAS NO 

TRIBUNAL DO JÚRI DE 
NITERÓI 

Juliana Coelho 
de Almeida 

Lucía Eilbaum Flávia Medeiros 
dos Santos - 

UFF 

Izabel Saenger 
Nuñez - UFF 

As comunidades quilombolas 
de Santarém/PA e o Porto de 
Maicá: os efeitos sociais de 

um empreendimento 
anunciado 

Diego Pérez 
Ojeda DEL 

Arco 

Deborah Bronz Glaucia Oliveira 
da Silva - UFF 

Fabio Reis Mota - 
UFF 

As utilizações de ervas nas 
religiões afro-brasileiras nas 
cidades do Rio de Janeiro e 

São Paulo 

Antonio Carlos 
Mendonça 

Viana 

Julio Cesar de 
Souza Tavares 

Joana Miller – 
UFF 

e 
Antônio Carlos 

Rafael Barbosa – 
UFF 

Juliana Barbosa - 
Doutoranda no 
Programa de 
Antropologia 

Botânica do Museu 
Nacional 

CORPO, EMOÇÕES E 
SOCIABILIDADE: UMA 

ANÁLISE 
ANTROPOLÓGICA DO 

JOGO DE BOCHA 
PARALÍMPICO 

Estephani de 
Aalmeida 

Vargas 

Luiz Fernando 
Rojo Mattos 

Simoni Lahud 
Guedes - UFF 

Martin Christoph 
Curi Spörl – UFF 

NÃO É APENAS UM 
ESTRIBO DA VIDA: O 

CONCEITO DE CORPO E 
PESSOA 

PARA ALUNOS DE 
FARMÁCIA DA 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE 

Laleska 
Bromold Dantas 

Joana Miller Simone Pondé 
Vassallo - UFF 

Flávia Medeiros 
Santos – UFF 
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O Campo Da Antropologia 
Da Criança E A 

Corporalidade Das Crianças 
Indígenas. 

Ana Vitoria da 
Silva Correia 

Lydie Oiara 
Bonilla Jacobs 

Joana Miller - 
UFF 

Ana Claudia Cruz 
da Silva – UFF 

O Cemitério dos Pretos 
Novos e suas representações 

simbólicas no tocante à 
preservação da memória afro-

brasileira 

Andrei de Souza 
Santos 

Felipe Berocan 
Veiga 

Simone Pondé 
Vassallo - UFF 

Andrea de Lessa 
Pinto 

PPGArq/MN/UFRJ 

O MONSTRO SAINDO DA 
JAULA: A COMPOSIÇÃO 
DO MONSTRO ATRAVÉS 

DAS RELAÇÕES 
ENTRE JOGADOR E 

CAMPEÃO EM LEAGUE 
OF LEGENDS 

Diogo 
Rodrigues de 

Castro 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Jair de Sousa 
Ramos - UFF 

Debora Krischke 
Leitão – UFSM 

O QUE PODE A ALIANÇA 
ENTRE A CURIOSIDADE 

E O CUIDADO? O 
ENCONTRO DE SABERES 

E OS POSSÍVEIS 
ENFRENTAMENTOS DO 

MEDO 
 

NA UNIVERSIDADE 

Estevão de 
Figueiredo 

Ribeiro 

Joana Miller Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 
pelo repositório 
e nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

Não consta no 
texto monográfico 

disponibilizado 
pelo repositório e 

nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

O RITUAL DO BATISMO 
NA PRIMEIRA IGREJA 

BATISTA DE TRINDADE: 
A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE RELIGIOSA. 

Edivaldo Rocha 
de Sousa 
Menezes 

Gisele Fonseca 
Chagas 

Daniel Bitter - 
UFF 

Paulo Gabriel Hilu 
da Rocha Pinto – 

UFF 
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Primeiro semestre do ano de 2018: 

 

Título Autoria Orientador/a Parecerista Parecerista 
A CATEGORIA DONO-

MESTRE NO 
INTERFLÚVIO JURUÁ-
PURUS DA AMAZÔNIA 

OCIDENTAL 

Diego de Silva 
Tavares 

Joana Miller Lydie Oiara 
Bonilla Jacobs - 

UFF 

Paulo Leme 
Gonzalez Büll – 

Mestre em 
Antropologia 

Social MN/UFRJ 

“AH BRANCO, DÁ UM 
TEMPO!” VESTÍGIOS 

SOBRE 
ESQUIZORACIALIDADE 

SOB A ÓTICA DA 
JUVENTUDE DE 

TERREIRO 

Marina Santos de 
Miranda 

Júlio Cesar de 
Souza Tavares 

Emilio Nolasco 
de Carvalho - 

UFF 

Roseane 
Rodrigues de 

Almeida 

FOLIA DE REIS: 
TRADIÇÃO E 

MODERNIDADE 

Marcos Vinícius 
Macedo Varella 

Daniel Bitter Gisele Fonseca 
Chagas - UFF 

Joana Miller – 
UFF 

HÁ REALMENTE 
INCLUSÃO DOS ALUNOS 

DEFICIENTES NAS 
ESCOLAS? A HORA DO 
RECREIO DOS ALUNOS 

DEFICIENTES 

Alessandra 
Maria Ferreira de 

Almeida 

Joana Miller Simone Pondé 
Vassallo - UFF 

Ana Claudia 
Cruz da Silva – 

UFF 

REZANDO EM JEJE NA 
UMBANDA Criação e 

tradicionalização de um ritual 
inter-religioso: A Reza Para 

Azawane 

Ana Cristina 
Zecchinelli 

Alves 

Lydie Oiara 
Bonilla 
Jacobs 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Ana Claudia 
Cruz da Silva – 

UFF 
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Segundo semestre do ano de 2018: 

 

Título Autoria Orientador/a Parecerista Parecerista 

A ANTROPOLOGIA DE 
CLAUDE LÉVI-STRAUSS: 

MITO, INCONSCIENTE, 
CURA – UMA ANALOGIA 

ENTRE O XAMÃ E O 
PSICANALISTA 

Edinaldo dos 
Santos Araújo 

Daniel Bitter Paulo Eduardo 
Viana Vidal - 

UFF 

Danilo 
Marcondes de 
Souza Filho - 

UFF 

A CONSTRUÇÃO DA 
IMAGEM E DA 

IDENTIDADE ENTRE FÃS 
DE CULTURA POP SUL-
COREANA NO BRASIL 

Raquel Sousa 
Mendonça 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Daniel Bitter - 
UFF 

Márcia Mesquita 
- UFF 

A "troca de tiro te assusta, 
mas a troca de olhar comigo é 

mais tensa!" 

Mayte Rodrigues 
de Oliveira 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Ana Lúcia 
Marques 

Camargo Ferraz 
- UFF 

Lenin dos Santos 
Pires - UFF 

Abrindo as cortinas do 
sensível: a experiência 

estética como instrumento de 
atualização do mundo 

Diana 
Seelaender 
Ribeirinha 

Lydie Oiara 
Bonilla Jacobs 

Alexandre Costa 
- UFF 

Joana Miller - 
UFF 

Acordo de paz. Resiliência 
baseada na espiritualidade 

científica 

Camila Neves de 
Souza 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Valdeci Ribeiro Daniel Bitter - 
UFF 

CONSTRUÇÕES 
CORPORAIS: ESPAÇO 
INSTITUCIONAL E AS 
NORMATIZAÇÕES DA 

DIFERENÇA 

Laura Videira 
Filardi 

Júlio Cesar de 
Souza Tavares 

Daniel Bitter - 
UFF 

Vítor Pimenta – 
Doutorando no 

PPGA/UFF 

Da esperança a frustração: O 
distrito de Porto das Caixas e 

os impactos provocados com a 
implantação do Complexo 

Petroquímico do Rio de 
Janeiro 

Paulo Magno 
Pereira Souza 

Felipe Berocan 
Veiga 

Mirian Alves de 
Souza - UFF 

Fabio Reis Mota 
- UFF 

"Desabrigados e desalojados: 
desastres ambientais e 

consequências sociais em uma 
rua de Petrópolis - RJ 

Thaísa de 
Andrade Bulhões 

Felipe Berocan 
Veiga 

Flávia Elaine da 
Silva Martins - 

UFF 

Mirian Alves de 
Souza - UFF 

Diálogos em Movimento: 
Reverberações sobre as 

potencialidades do corpo 
coletivo na dança afro 

Ainoa Nuñez 
Caetano 

Júlio Cesar de 
Souza Tavares 

Flavia Mateus 
Rios - UFF 

Vitor Gonçalves 
Pimenta – 

Doutorando no 
PPGA/UFF 

Dos Ossos aos Corpos: um 
estudo comparativo entre 

Victória Franco 
Martin 

Luiz Fernando 
Rojo Mattos 

Lucia Eilbaum - 
UFF 

Joana D'Arc 
Fernandes Ferraz 
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práticas de Antropologia 
Forense 

– UFF e GTNM-
RJ 

Musicalidade no islã: Como 
uma estetica musical religiosa 
contribui para a transformação 

do self 

Mayara da Costa 
Trigo 

Mirian Alves de 
Souza 

Gisele Fonseca 
Chagas - UFF 

Daniel Bitter - 
UFF 

O corpo no baile enquanto 
intensidade: Aproximações ao 

flamenco 

Amanda 
Rezende Martins 

Ana Lúcia Ferraz Daniel Bitter - 
UFF 

Renata de Sá 
Gonçalves - UFF 

O crack no Campo - 
Considerações sobre o uso 

Lucas Justiniano 
Roberto 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Ana Cláudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Valdeci Ribeiro 
Santos - UFF 

O Uso de Drogas e Seus 
Impactos 

Paola Bento 
Bragança 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Ana Cláudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Joana Miller - 
UFF 

RELAÇÕES DE PODER NO 
ENSINO PÚBLICO: COMO 

A ESCOLA CONSTROI 
PERSPECTIVAS 

Anne Marins 
Brum Viana de 

Souza 

Ana Cláudia 
Cruz da Silva 

Hélène Cécile 
Petry - UFF 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa - 

UFF 

Sociabilidade e gênero no 
atletismo adaptado 

Camilla Silva de 
Araujo 

Luiz Fernando 
Rojo Mattos 

Cilene Lima de 
Oliveira - UFF 

Simoni Lahud 
Guedes - UFF 

Startup in Favela: 
Empreendedorismo Social 

como estratégia de poder no 
Rio de Janeiro 

Luana Antunes 
Varela Salvadori 

Deborah Bronz Ana Paula 
Mendes de 

Miranda - UFF 

Lenin dos Santos 
Pires - UFF 

Tekoha: suas atualizações e 
reflexos na luta Kaiowá e 
Guarani por suas Terras: 

(Re)existências, discursos e 
agenciamento de palavras nos 

contextos de reocupação e 
demarcação de territórios 

originários 

Sandra Camacho 
Lutifi Filha 

Joana Miller Lydie Oiara 
Bonilla Jacobs - 

UFF 

Ellen Fernanda 
Natalino Araújo 

- UFF 

Tons de sangue: vivências e 
representações da mulher nas 
propagandas de absorvente e 

no cotidiano 

Monique Santos 
Ribeiro 

Joana Miller Mirian Alves de 
Souza - UFF 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Uma Nova Representação das 
Cidades a Partir do Cinema 
Independente: A Alteridade 

na Era Digital 

Isabella 
Selaimen de 

Paiva 

Joana Miller Daniel Bitter - 
UFF 

Renata de Sá 
Gonçalves - UFF 
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Primeiro semestre do ano de 2019: 

 

Título Autoria Orientador/a Parecerista Parecerista 
A LEI DIZ TANTA COISA: 

TRÁFICO E TRAFICÂNCIA 
NA CIDADE DE 
GUAPIMIRIM 

Cintia Maria 
Frazão 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Flavia Mateus 
Rios - UFF 

Antropologia da Comida e do 
Comer: Análise das Políticas 
Públicas de Alimentação no 
Brasil e seu Reflexo sobre 
Empreendimentos Sociais 

Ana Carolina 
Quadros Raposo 

Deborah Bronz. Nina Pinheiro 
Bitar - UFRJ 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes - UFF 

ESCANCARANDO O 
SEXO: PORNOGRAFIA E 

FEMINISMO EM DIÁLOGO 

Julia Dias 
Alimonda 

Deborah Bronz Olívia Von Der 
Weid - UFF 

Mariana Baltar - 
UFF 

FESTA DO JONGO: 
RITUAL E POLÍTICAS DE 

RECONHECIMENTO 
NO QUILOMBO SÃO JOSÉ 
DA SERRA, VALENÇA - RJ 

Maria Clara 
Marchito 
Barcellos 

Felipe Berocan 
Veiga 

Fabio Reis Mota 
- UFF 

Mônica Dias de 
Souza - UFRJ 

HASHTAGS DE LUTA: 
 

Como os Hiperlinks das 
Redes Sociais se Tornaram 

Ferramenta 
de Luta Feminista 

Ana Heloísa 
Fontes Santos 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

Daniel Bitter - 
UFF 

INCLUSÃO DE PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS 

Letícia Gonçalo 
Coelho da Silva 

Ana Claudia 
Cruz da Silva 

Joana Miller - 
UFF 

Mirian Alves de 
Souza - UFF 

O desenvolvimento rural e as 
populações indígenas 

paulistas: uma etnografia de 
duas aldeias Terena da Terra 

Indígena Araribá 

Danilo Borghi 
Gonçalves Pinto 

Deborah Bronz Daniel Bitter - 
UFF 

Felipe Berocan 
Veiga - UFF 

O ESTUDO DE 
SOCIOLOGIA NO ENSINO 

MÉDIO: NOTAS 
ETNOGRÁFICAS SOBRE 
AS ELEIÇÕES DE 2018 A 

PARTIR DA SALA DE 
AULA 

Monique 
Floriano Nunes 

Joana Miller Antônio Carlos 
Rafael Barbosa - 

UFF 

Ana Claudia 
Cruz da Silva - 

UFF 

TRANSIÇÃO CAPILAR A 
construção da identidade da 

mulher negra através do 
cabelo 

Thais Reis 
Xavier 

Ana Claudia 
Cruz da Silva 

Flávia Rios - 
UFF 

Mirian Alves de 
Souza - UFF 
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Segundo semestre do ano de 2019: 

 

Título Autoria Orientador/a Parecerista Parecerista 
COZINHANDO O SANTO: 

MATÉRIA E ESPÍRITO NOS 
FEITIOS DO DAIME 

Icaro Costa 
Torres 

Joana Miller Antônio Carlos 
Rafael Barbosa - 

UFF 

Daniel Bitter - 
UFF 

CRUZINHANDO 
ETNOGRAFIA DE UMA 
RELAÇÃO ALIMENTAR 

Camila Vaz Neto 
Ferreira Correia 

Daniel Bitter Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA E A 

TRANSMISSÃO DE 
CONHECIMENTO: O 

ENSINO DE ASTRONOMIA 
DO PLANETÁRIO DA 

GÁVEA 

Amanda Toledo 
do Prado Paes 

Joana Miller Lydie Oiara 
Bonilla Jacobs - 

UFF 

Leandro Lage 
dos Santos 
Guedes - 
Fundação 

Planetário da 
Cidade do Rio de 

Janeiro 
DOR DO EU 

ANTROPOLOGIA, 
DELÍRIO E 

TRANSFORMAÇÃO 

Bernardo Kallina 
da Costa 

Ana Lúcia 
Marques 

Camargo Ferraz 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

ENCONTROS CULTURAIS 
NO BRASIL CENTRAL: A 

CONTINUIDADE 
HISTÓRICA AKWÊ-

XERENTE E AS 
RELAÇÕES DE 

ALTERIDADE COM 
MISSIONÁRIOS BATISTAS 

(1907-1960) 

Victor Henrique 
Nunes 

Lydie Oiara 
Bonilla 
Jacobs 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

Não consta no 
texto 

monográfico 
disponibilizado 

pelo repositório e 
nem em outros 
locais aos quais 
tivemos acesso. 

“ENTRAMOS FORÇADOS, 
FICAMOS PIRADOS E 
SAIMOS FORMADOS”: 
UMA ETNOGRAFIA EM 
UMA ESCOLA PÚBLICA 

EM NITERÓI 

Alice Magalhães 
Ribeiro 

Lucía Eilbaum Bóris Maia - 
UFF 

Marcos 
Verissímo - UFF 

ENTRE O POPULAR E O 
ERUDITO: REFLEXÕES 

SOBRE O PROCESSO 
MUSICAL NO ESPAÇO 
CULTURAL DA GROTA 

Daniel Zürcher Daniel Bitter Joana Miller - 
UFF 

Ricardo Moreno 
- UFF 



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16( 

 136 

HISTÓRIAS DE FAMÍLIA: 
IDENTIDADE ÉTNICA 
NIPÔNICA NO BRASIL 

 
Célia Satiyo Seto 

 
Deborah Bronz 

 
Felipe Berocan 
Veiga – UFF 

 
Daniel Bitter - 

UFF 
MATERNIDADE E 

UNIVERSIDADE: OS 
DESAFIOS DAS MÃES NA 

GRADUAÇÃO DA UFF 

Tatiana Viana de 
Oliveira 

Mirian Alves de 
Souza 

Fabio Reis Mota 
- UFF 

Gisele Fonseca 
Chagas - UFF 

MEMÓRIA É 
MOVIMENTO, A 

INTIMIDADE TAMBÉM É 
POLÍTICA A importância de 

fortalecer as auto-
representações, uma reflexão 

a partir do processo da 
exposição Outro Olhar. 

Alice Nin Lydie Oiara 
Bonilla Jacobs 

Joana Miller – 
UFF 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa – 

UFF 

MORTES E VIDAS 
SEVERINAS: Uma análise 

antropológica da poesia 

Sirius Ferreira de 
Carvalho 

Ana Paula 
Mendes de 
Miranda 

Bóris Maia e 
Silva - UFF 

Rosiane 
Rodrigues de 

Almeida - UFF 
O TEATRO IMAGEM DO 

LABORATÓRIO DE 
CRIAÇÃO E 

INVESTIGAÇÃO DA CENA 
CONTEMPORÂNEA 

LUCAS 
RODRIGUES 
DE SOUZA 

Ana Lúcia 
Marques 

Camargo Ferraz 

Andrea 
Copeliovith - 

UFF 

André Luiz 
Rodrigues 

Ferreira - IFF 

Papel dos jogos eletrônicos 
nas sociedades 

contemporâneas de um ponto 
de vista antropológico 

Raphael 
Custódio de 

Araujo 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Nilton Silva dos 
Santos - UFF 

Jair de Souza 
Ramos - UFF 

PISANDO NOS PASSOS 
DELES: SABERES 

TRADICIONAIS, HISTÓRIA 
ORAL E QUESTÕES 

AMBIENTAIS EM MACAÉ 
DE CIMA, NOVA 

FRIBURGO. 

Yolanda Maria 
Barroso Silva 

Ana Claudia 
Cruz da Silva 

Graziele Cristina 
Dainese de Lima 

- UFF 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa - 

UFF 

REPRESENTAÇÃO, 
PERFORMANCE E 

CELEBRIFICAÇÃO NO 
YOUTUBE: 

 
UMA ANÁLISE DO CASO 

‘BOCA ROSA’ 

Marcela Rezende 
Freitas 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Jair de Souza 
Ramos - UFF 

Renata Tomaz - 
UFF 

TEXTO EM IMAGENS: O 
VÍDEO-ENSAIO COMO 

HÍBRIDO E OBJETO DAS 
TRASFORMAÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

Pedro Henrique 
Fonseca 
Ramalho 
Wigand 

 

Laura Graziela 
Figueiredo 
Fernandes 

Gomes 

Jair de Souza 
Ramos – UFF 

Antônio Carlos 
Rafael Barbosa – 

UFF 

UM CORPO QUE NÃO 
ESTÁ SÓ: RESGUARDO E 

AGENCIAMENTOS ENTRE 
AS MULHERES TICUNA 

Angélica 
Antunes de 

Souza 

Lydie Oiara 
Bonilla 
Jacobs 

Joana Miller - 
UFF 

Luísa Elvira 
Belaúnde 

Olschewski – 
Universidad 
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DO ALTO SOLIMÕES, 
BRASIL 

Nacional Mayor 
de San Marcos 

UM OLHAR SOBRE A 
MUSICOTERAPIA  
COGNIÇÃO, MÚSICA E 
EMOÇÃO SOB UMA 
PERSPECTIVA 
INTERACIONISTA E 
FENOMENOLÓGICA 

Arthur Henrique 
Fernandes de 
Farias 

Daniel Bitter Emílio Nolasco 
de Carvalho - 
UFF 

Olívia Von der 
Weid - UFF 

 

  



� � � � � � � � ' ( � - 8 / + 2 � ' ( � � � � ��&2/�48,2
0212*5$),$6

'(
( 0 � $ 1 7 5 2 3 2 / 2 * , $

$1$,6�'2�,�&2/�48,2�'(�0212*5$),$6�(0�$175232/2*,$
'$�819,(56,'$'(�)('(5$/�)/80,1(16( 

 138 

 

ANEXO – FOTOS DO EVENTO 
 

Fotos: Centro Acadêmico de Antropologia do ICHF UFF 
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