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RESUMO 

 

 

Esse trabalho monográfico é fruto de dois anos de pesquisa de campo junto à Associação 

Niteroiense de Deficientes Físicos (Andef). Nela apresento o Jogo de Bocha Paralímpico, 

modalidade esportiva que acompanhei por um período de treze meses. Realizo uma descrição 

densa das principais características da instituição e do jogo. Descrevo também minha trajetória 

enquanto pesquisadora; relato o caminho percorrido até o recorte final de pesquisa e a 

elaboração das questões a serem estudadas. Problematizo a ideia de corpo e a forma como se 

constrói o “corpo atlético” do jogador de bocha. Ao acompanhar o cotidiano de treinos dos 

atletas, identifico que há um grupo que se desenvolve em torno time. Verifico de que forma as 

emoções colaboram para a criação e manutenção de um tipo de sociabilidade específico entre 

as pessoas que compõem esse grupo mais amplo e o time de bocha.  

 

Palavras-chave: Deficiência. Esporte Paralímpico. Bocha Paralímpica. Antropologia do 

Corpo. Antropologia das Emoções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This monographic work is the result of two years of field research with the Associação 

Niteroiense de Deficientes Físicos (Andef). Here I present the Paralympic Boccia Game, a sport 

that I followed for a period of thirteen months. I outline the main characteristics of the institution 

and the game. I also describe my trajectory as a researcher; I report the way forward to the final 

cut of research and elaboration of the questions to be studied. I question the idea of body and 

how the "athletic body" of the bowler is constructed. By following the daily training of athletes, 

identify it with a group that develops around team. I see how emotions contribute to creating 

and maintaining a specific type of sociability between the people who make up this larger group 

and the team of bowling. 
 

Keywords: Disability. Paralympic Sport. Paralympic Boccia. Anthropology of the Body. 

Anthropology of Emotions. 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

I APRESENTAÇÃO .................................................................................................. 9 

 

1 “EM TERRA DE ‘CADEIRANTE’, ‘ANDANTE’ É ESCRAVO: SOBRE A 

EXPERIÊNCIA ETNOGÁFICA ............................................................................. 24 

1.1 A ENTRADA NO CAMPO................................................................................... 24 

1.2 A IMINÊCIA DE UM NOVO RECORTE............................................................ 27 

1.3 “EM TERRA DE ‘CADEIRANTE’, ‘ANDANTE’ É ESCRAVO” ..................... 31 

1.4 “PARA ENTENDER ISSO AQUI VOCÊ PREISARIA SER DE OUTRA 

ÁREA” ........................................................................................................................ 33 

1.5 SAINDO DO CAMPO........................................................................................... 36 

 

2 “A CALHA FAZ PARTE DO CORPO DE VOCÊS: TÊM QUE CUIDAR DELA”: 

UMA ANÁLISE DO CORPO ATLÉTICO DOS JOGADORES DE 

BOCHA ....................................................................................................................... 39 

2.1 SOBRE O CORPO E A CULTURA MATERIAL.................................................. 39 

2.2 SOBRE A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL........................................................ 41 

2.3 O CORPO NO JOGO DE BOCHA........................................................................ 45 

2.3.1 O “corpo atlético” do jogador de bocha ...............................................................48 

 

3 “VOCÊS SÃO MEU ORGULHO: O DELINEAR DA SOCIABILIDADE ATRAVÉS 

DAS EMOÇÕES E APONTAMENTOS SOBRE O “LEGADO” 

PARALÍMPICO........................................................................................................... 53 

3.1 PENSANDO EMOÇÕES........................................................................................ 53 

3.2 O JOGO DE BOCHA EM PERSPECTIVA............................................................. 56 

3.3 RUMO AO RIO 2016.............................................................................................. 63 

 

II CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................... 69 

 

III REFERÊNCIAS...................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 O percurso que trilhei até chegar na redação desta monografia teve início no ano de 2013 

quando fazia uma disciplina com o professor Luiz Fernando Rojo. Em dado momento dessa 

disciplina ele anunciou para a turma que estava iniciando uma pesquisa junto à Associação 

Niteroiense de Deficientes Físicos (Andef) e convidou quem se interessasse em pesquisar o 

tema a procurá-lo. Nessa época eu nutria um forte interesse sobre os estudos de religião, no 

entanto entendia que, para me construir antropóloga, priorizar uma excelente orientação seria o 

caminho mais produtivo. Conversei com alguns colegas do curso e só ouvia os mais diversos 

elogios a este professor quanto a sua dedicação aos seus orientandos, o que me levou a contata-

lo e marcar uma conversa sobre sua nova pesquisa. Nossa conversa foi breve e muito 

incentivadora e eu não tinha mais dúvidas sobre o que realmente queria fazer a partir dali.  

“Construções da corporalidade entre atletas de esportes adaptados na Associação 

Niteroiense do Deficiente Físico (ANDEF)” é o nome do projeto mais amplo do qual o meu fez 

parte. Além de mim e do professor Luiz, outros dois pesquisadores participaram do projeto, 

Thamires e Orlando1, também graduandos de Antropologia da UFF. O professor Luiz me 

introduziu aos aspectos gerais e estruturais da instituição na qual iriamos estudar e me 

apresentou a mídia interna da Andef, que consistia em seu site e na revista “Vitória”. Algumas 

semanas depois marcamos nossa primeira incursão ao campo, quando dei início ao que se 

tornaria dois anos de pesquisa.   

 

 

A INSTITUIÇÃO 

 

 

 A Andef foi fundada em 1981, declarado Ano Internacional da Pessoa com Deficiência 

pela Organização das Nações Unidas, sob a liderança da médica neurologista Tânia Rodrigues, 

com o objetivo de unir esforços na promoção da inclusão social da pessoa com deficiência e 

hoje é considerada uma das maiores instituições paralímpicas do Brasil2. Desde sua fundação 

                                                
1 Orlando recentemente apresentou sua monografia intitulada “Construção de identidade entre jovens com 

deficiência no esporte adaptado” (2017). 
2 O site da instituição possui uma linha do tempo e através dela construo a narrativa aqui apresentada 

http://www.andef.org.br/institucional/historia#1981  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.andef.org.br/institucional/historia#1981
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esteve ligada a atividades esportivas e sociais, sediando eventos, levando atletas seus a 

competições e realizando parcerias públicas ou privadas para a inserção de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Ao longo dos anos a Andef cresceu e foi agregando outros 

tipos de atividades em sua instituição, como os atendimentos de reabilitação, logo após 

alugarem seu primeiro espaço físico, que se tornou sua primeira sede. Criaram também um 

grupo de dança sobre rodas chamado “Corpo em Movimento”, em parceria com Carlinhos de 

Jesus e deram início a um projeto chamado “Dançarte”, que oferecia aulas de diversas danças 

para pessoas da comunidade – deficientes ou não. 

 Em 1996, ano em que alguns dos seus atletas receberam grande destaque nas 

Paralimpíadas de Atlanta, a Andef realizou o que chama de primeiro passo para seu maior 

desafio, que foi a compra do terreno onde se instalaria o primeiro Centro de Treinamento 

Paralímpico do Brasil. As obras, porém, começaram quatro anos depois, em 2000, e no ano 

seguinte, já com grande parte das obras concluídas, sediaram o Campeonato Mundial de Futebol 

para amputados e o jogo final da competição recebeu um público de mais de cinco mil pessoas. 

A seleção brasileira conquistou o título de campeã com um time formado majoritariamente por 

atletas da instituição. 

 Após dois anos de obra e R$ 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil reais) em 

investimentos, a Andef inaugurou seu Centro Social e Esportivo, onde fixa sua sede, e a partir 

daí seu crescimento foi exponencial, tanto na questão esportiva de alto rendimento, quanto em 

seu envolvimento nas questões sociais das pessoas com deficiência e da comunidade ao entorno. 

 A página da instituição na internet, apresenta seu desenvolvimento esportivo e 

comunitário da seguinte maneira: “A metodologia de trabalho da Andef é organizar as 

atividades da instituição em eixos temáticos: mercado de trabalho, saúde, educação, assistência 

social, escolarização, esportes comunitários ou paralímpicos, cultura, formação profissional, 

entre outros. Complementares e interligadas, as áreas técnicas partem do indivíduo como um 

todo, atuando de maneira articulada para elevação de seu nível de bem-estar, autonomia e 

interação social.”3 

 A mídia interna da Andef consistia em um site, onde apresentam a instituição, falavam 

sobre sua história e suas atividades atuais. Possuíam também uma revista chamada “Vitória da 

Pessoa com deficiência e mobilidade reduzida”4, onde tratavam de assuntos específicos para as 

pessoas alvo e traziam matérias com atletas da própria instituição e/ou alguma outra 

                                                
3 Capturado de: http://www.andef.org.br/institucional/historia  
4 Além da versão impressa havia também a versão eletrônica da revista, ver: 

http://www.andef.org.br/comunicacao/revistas  

http://www.andef.org.br/institucional/historia
http://www.andef.org.br/comunicacao/revistas
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personalidade do meio. A revista existe desde 2005 e disponibilizava novas edições a cada três 

meses. 

 O espaço físico da Andef possuía 42.000 m² (quarenta e dois mil metros quadrados) 

quando da pesquisa, tendo 26.000 m² (vinte e seis mil metros quadrados) construídos. Este 

espaço dividia-se em quatro platôs, e uma van com modificações internas, ou seja, “adaptada” 

para transportar dois cadeirantes era disponibilizada para interligar os platôs através de uma 

grande rampa. A chegada de pedestres ou cadeirantes era feita por uma entrada à esquerda de 

quem ficava de frente para a instituição. Era possível ter acesso ao primeiro platô através da 

escada ou de uma rampa, ambas de concreto e com corrimão. Nessa entrada usualmente havia 

um porteiro, que ficava sentado em uma cadeira, geralmente conversando com algum colega 

de trabalho ou pessoas diversas que frequentavam o local e que precisavam passar por ali. 

Existia, ao lado direito, a uns vinte metros dessa primeira entrada, uma outra que era utilizada 

especialmente por quem chegava de carro na Andef. 

 Na época em que iniciei o trabalho de campo havia apenas essa última entrada. Os 

pedestres e cadeirantes entravam por um portão lateral ao portão por onde passam os carros. 

Nessa entrada havia ainda uma guarita com seguranças que fiscalizavam a entrada e a saída das 

pessoas que transitavam por lá. A mudança ocorreu logo após algumas reformas feitas na 

instituição. Pelo que soube à época, o motivo da reforma era a proximidade dos Jogos 

Paralímpicos do Rio 2016, de modo que eles estariam “arrumando a casa” para receber 

delegações que porventura quisessem ali se instalar para concentração antes da grande 

competição. 

 

 

Figura 1: Visão panorâmica da Andef (Créditos: Andef) 
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A imagem acima, retirada do site da Andef, nos dá um melhor panorama visual do que 

está sendo descrito. Embora não datada, a foto é anterior às reformas descritas, portanto de antes 

de 2014. 

 Após subir pela escada ou rampa, era possível acessar a primeira quadra e, andando mais 

à direita, ainda pelo lado de fora, havia três salas administrativas na lateral direita da quadra a 

que só se tinha acesso por fora. Em frente a essas salas, havia alguns bancos e um grande 

bebedouro. A parede onde estavam fixados pertencia a um conjunto de salas, uma espécie de 

pequeno galpão, onde se praticavam as atividades de dança. Não cheguei a frequentar esse 

espaço, nem mesmo conhecê-lo melhor internamente. 

 Ao lado esquerdo desse pequeno galpão, no início da rampa de acesso aos demais platôs, 

encontrava-se uma pequena biblioteca, que tampouco frequentei, nem vi qualquer tipo de 

movimentação. 

 Atravessando a rampa, de frente para o pequeno galpão, encontrava-se um 

estacionamento, onde a maioria das pessoas que participavam de atividades neste primeiro platô 

e que possuíam carro estacionavam. Uma parcela razoável das pessoas que frequentavam a 

Andef possuía carro, aliás, ocasionalmente uma concessionária visitava a instituição oferecendo 

modelos de carros adaptados para pessoas com deficiência. Alguns se locomoviam por carros 

com motorista oferecidos pelas prefeituras de suas respectivas cidades, esse serviço era ofertado 

para consultas médicas, tratamentos de reabilitação e também aos atletas para os treinos e, às 

vezes, campeonatos. Outros ainda se locomoviam por meio do transporte público. 

 Ao lado do estacionamento visualiza-se uma outra construção de paredes verdes. Ali 

situava-se a Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), que possuía uma entrada 

independente — a poucos metros dos portões por onde entram e saem os carros —, mas, da 

mesma forma que esteticamente poderia ser identificada como um apêndice da instituição, 

estruturalmente também pode ser entendida desta forma. Na Faetec são oferecidos cursos de 

Informática Básica e Avançada, Inglês, Espanhol, Jardinagem, Cabeleireiro e Estética, entre 

outros, e isto fazia parte do “tripé” metodológico por eles proposto, conforme acima 

apresentado, pois oferecem formação técnica para pessoas com deficiência atendidos pela 

Andef.  

 A grande quadra localizada no primeiro platô foi onde se desenrolou boa parte da 

experiência de campo por mim vivida e aqui apresentada5. Como esta apresentação se reserva 

a uma descrição detalhada dos aspectos físicos gerais de dentro da Andef, convido o leitor a se 

                                                
5 Embora os primeiros meses de trabalho de campo tenha se dado no terceiro platô, pois a quadra da bocha estava 

em reforma, a maior parte do trabalho de campo junto a eles foi em sua quadra original após a reforma.  
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estender ao primeiro capítulo a fim de ver a carne e o sangue compondo este esqueleto 

(MALINOWSKI, 1984). 

A quadra era revestida de paredes de vidro espelhado, de modo que quem está de dentro 

consegue ter uma visão panorâmica da rua e das pessoas que ali circulam. A única entrada e 

saída se encontrava de frente para a rua. Os pedestres e cadeirantes que chegavam sem 

automóvel a acessavam por meio da escada ou da rampa referidas acima. 

Uma grande e pesada porta, que abríamos manualmente, também de vidro espelhado, 

dava acesso a uma recepção onde ficava uma secretária. Havia também algumas cadeiras, 

geralmente utilizadas por quem estava de passagem, à espera de sua próxima atividade. Uma 

outra porta, igualmente grande e pesada, porém de madeira, nos levava à quadra onde a 

atividade central era o treino do jogo de bocha. 

À direita de quem entrava na quadra, havia uma pequena sala, geralmente utilizada para 

exercícios aeróbicos. Mais à frente havia mais duas salas, de fisioterapia e hidroterapia. Na 

parede lateral à esquerda da quadra, havia dois grandes banheiros — um masculino e um 

feminino — com portas grandes o suficiente para facilitar a passagem daqueles que utilizavam 

cadeira de rodas. No lado oposto ao de entrada, havia em torno de oito ou nove salas que eram 

destinadas a outros profissionais da saúde, a saber, fonoaudiologia, psicologia, nutrição e 

pediatria, entre outros. 

 Por vezes, a grande circulação de pessoas nesse espaço gerava desconfortos e 

reclamações por parte dos atletas da bocha. Como o jogo requer atenção, concentração, e todo 

pequeno movimento realizado de maneira não planejada poderia interferir no resultado da 

jogada, o fato de haver pessoas transitando durante os treinos era motivo para certos 

aborrecimentos. Nunca soube se as reclamações chegaram à direção da instituição, mas era 

recorrente ouvir diversas conversas nesse sentido entre os frequentadores daquele espaço. 

 Era possível acessar o segundo platô por meio de uma pequena rampa atrás da quadra 

ou pela grande rampa através da van. Em torno do campo de futebol, onde acompanhei alguns 

treinos do futebol de sete6, havia uma pista de atletismo e uma pista de salto à distância. Havia 

uma grande arquibancada e à esquerda desta uma grande sala onde, antes das reformas, 

localizava-se a sala do coordenador de esportes de alto rendimento. Ali havia dois banheiros. 

 Ao lado direito da arquibancada havia uma pequena área coberta que podemos chamar 

de espaço de convivência, com bancos e mesas de madeira. Havia também uma pequena 

cozinha e dois pequenos banheiros. 

                                                
6 Modalidade esportiva praticada por portadores de paralisia cerebral menos severa. 
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 Por trás desse espaço se encontrava o acesso a uma rampa extensa que levava ao terceiro 

platô. Neste havia uma grande piscina semiolímpica, ao redor de que foram construídas paredes 

de vidro durante as reformas. Por ser uma área plana com alguns metros de altitude, o vento por 

vezes era forte e constante, dificultando o treino dos atletas da natação especialmente no 

inverno. O objetivo das paredes foi tornar a atividade mais agradável nos dias de frio. 

 O terceiro platô possuía um grande restaurante, uma grande cozinha e dois banheiros. O 

restaurante, no meu primeiro ano de pesquisa, servia almoço para os funcionários e alguns dos 

atletas da instituição; depois se passou a servir apenas para alguns dos funcionários, 

especialmente os pedreiros que faziam as reformas. Em um determinado momento foi oferecido 

pela instituição o almoço aos participantes de equipe da pesquisa e, por esse motivo, durante o 

primeiro ano do trabalho de campo, eu almoçava na Andef. Vez ou outra o diretor de esportes 

me convidava para jantar, o que eu aceitava sempre com muito gosto. Embora existisse este 

combinado entre a instituição e os participantes da pesquisa, a partir do segundo ano as minhas 

refeições foram realizadas com bastante dificuldade por algumas semanas porque insistiam que 

eu precisava de autorização do diretor todas as vezes antes da refeição, e por vezes o diretor 

não estava por lá neste horário. Foi então que desisti dos almoços e passei a ir pra Andef um 

pouco mais tarde. Na ocasião de receberem atletas de outras equipes - por vezes receberam 

seleções de países diversos, inclusive brasileiras e de diversas modalidades - era oferecido café 

da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. 

 Frequentei o segundo e o terceiro platôs mais assiduamente no primeiro ano da pesquisa 

devido ao recorte de pesquisa inicial, que se modificou ao longo dos dois anos do trabalho, bem 

como em razão das reformas, que realocaram os sujeitos de pesquisa para outros ambientes. 

 Estive pouquíssimas vezes no quarto platô, onde, em uma ocasião, Luiz e eu recebemos 

algumas revistas publicadas pela própria Andef, logo nas minhas primeiras incursões a campo. 

O acesso podia ser feito tanto por uma pequena rampa que se iniciava por trás da quadra do 

terceiro platô, quanto, para aqueles que tinham carro ou iam de van, pela grande rampa. Numa 

grande estrutura de, se não me engano, dois andares, encontravam-se as salas de direção. 

Conheci apenas o térreo, que possuía uma recepção, alguns sofás, dois banheiros e ostentava 

grandes prateleiras com troféus das mais variadas conquistas das diversas modalidades da 

instituição. O platô contava ainda com um hotel, onde eram hospedadas as equipes recebidas. 

 Embora a Andef tenha amplo leque de atividades, organizados em amplo espaço físico, 

a pesquisa da qual fiz parte procurou estudá-la em sua relação com o movimento paralímpico 

brasileiro, ou seja, concentramos nossa atenção nos esportes de alto rendimento e os espaços 

físicos foram por nós acessados a partir de nosso interesse em determinada atividade esportiva 
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– os nossos recortes individuais de pesquisa –, com a autorização prévia dos sujeitos com os 

quais interagíamos. 

 Recebi no início da pesquisa uma planilha com todos os dias e horários das atividades 

do esporte de alto rendimento, que continha os seguintes esportes: Atletismo, Basquetebol em 

cadeira de rodas, Bocha, Futebol de Sete (Paralisados Cerebrais), Futebol para Amputados, Tiro 

com Arco, Halterofilismo, Tênis de Mesa, Natação e Voleibol Paralímpico. Durante o tempo da 

pesquisa alguns esportes deixaram de ser praticados, seja por corte de gastos e dos 

investimentos, seja por algum problema pessoal do técnico(a) que não pode ser substituído. 

Dentre estes muitos esportes e, portanto, muitas possibilidades de pesquisa, o “encontro 

etnográfico” me direcionou a estudar a bocha paralímpica ou bocha adaptada. 

 

 

ORIGEM E ESTABELECIMENTO DO JOGO  

 

 

A origem “mítica” do jogo de bocha é difusa. Para alguns se situaria na Grécia antiga, 

por naquela época haver a prática de lançar pedras grandes em uma pedra alvo menor7. Para 

outros, teria surgido numa adaptação para quadra fechada do jogo italiano de boliche em grama 

e seria praticado como passatempo, tendo a aristocracia italiana o incorporado na Corte 

Florentina no século XVI8. Há ainda aqueles que estabelecem analogia com um jogo francês 

chamado Pentaque, que foi desenvolvido e praticado por volta de 1910, num balneário próximo 

a Marselha9. 

 O que se sabe com maior certeza histórica é que este jogo foi apropriado pelos países 

nórdicos na década de 70 a fim de adaptá-lo a pessoas com deficiência10, mas foi em 1984 que 

o esporte se transformou numa modalidade paralímpica, nos Jogos Paralímpicos de Nova 

Iorque. 

 A Boccia International Sports Federation (BisFed)11, organização cuja função é 

regulamentar as principais características do jogo, estabelece a nível mundial as regras do jogo, 

                                                
7 Ver: https://www.paralympic.org/news/sport-week-history-boccia e http://www.ande.org.br/bocha-p-pessoas-

com-paralisia-cerebral-severa/ 
8 Ver: Campeão, 2006. 
9 Ver: Campeão, 2006. 
10 Ver: Campeão, 2006; https://www.paralympic.org/news/sport-week-history-boccia e 

http://www.ande.org.br/bocha-p-pessoas-com-paralisia-cerebral-severa/ 
11 A BisFed organiza mundialmente apenas a bocha adaptada e não tem relações com a bocha convencional. Para 

mais informações ver: http://www.bisfed.com/   

https://www.paralympic.org/news/sport-week-history-boccia
https://www.paralympic.org/news/sport-week-history-boccia
http://www.bisfed.com/
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os critérios de classificação, as competições, o desenvolvimento do esporte, os árbitros e 

antidoping. Com sede em Londres, foi inicialmente conduzida por um conselho administrativo 

fundador e, desde 2014, em sua primeira Assembleia Geral, os componentes deste conselho são 

eleitos. 

 Estão associados a BisFed 63 países, dos cinco continentes, e mais de 400 atletas destes 

países já competiram mundialmente. O Comitê de Competições da BisFed classifica dentro de 

um ranking mundial os atletas em suas respectivas classes individuais, em pares e equipes, e o 

ranking é parâmetro para as associações nacionais e as competições mundiais. 

 Os atletas brasileiros estão classificados da seguinte maneira12 no ranking: por equipe 

(BC131 e BC2) ocupa o 11º lugar entre 30 países; por pares (BC3), o 2º entre 34; por pares 

(BC4) o 2º entre 30. Nas classes individuais, os atletas brasileiros BC1 estão em 9º, 22º, 27° e 

58º entre 84 posições; os BC2 em 5º, 15º, 68º, 90º entre 103 posições; os BC3 em 14º, 19º, 27º, 

30º, 36º, 45º e 102º entre 131 posições; os BC4 em 10º, 13º, 14º, 68º, 74º entre 104 posições. 

 No Brasil, o jogo de bocha é praticado como esporte paralímpico desde 1995, na ocasião 

dos Jogos Pan-americanos de Mar Del Plata, quando dois atletas inscritos na competição do 

Atletismo aceitaram, de improviso, participar da competição de bocha. Tais atletas 

conquistaram o primeiro lugar em duas categorias, de forma surpreendente, o que gerou 

interesse por parte daqueles que coordenavam os esportes paralímpicos no Brasil na 

implantação e promoção da modalidade. 

 A Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE) é quem coordena 

nacionalmente todas as atividades da bocha, sendo filiada à BisFed, e organiza a seleção 

brasileira que participa dos jogos mundiais. A partir do “Programa de Fomento Esportivo”, a 

Ande lançou o projeto “Bocha para portadores de Paralisia Cerebral Severa” em 1996, na cidade 

de Curitiba, contando com a presença de 10 entidades do meio esportivo paralímpico de cinco 

Estados – o Rio de Janeiro, onde a Andef possui sede, levou 5 destas entidades14. 

 O time de bocha da Andef é associado à ANDE desde 2006, quando pela primeira vez 

os atletas disputaram o campeonato regional. Nos anos anteriores, a bocha era praticada na 

Andef para fins de reabilitação e uma terapeuta ocupacional coordenava a atividade. Desde a 

                                                
12 No momento da elaboração deste trabalho. Para maiores informações ver: http://www.bisfed.com/world-

ranking-2/  
13 A sigla “BC” é de “Boccia Classification” e a numeração corresponde a classe funcional do atleta. Mais adiante 

haverá uma breve explicação de cada classe, mas o segundo capítulo dessa monografia trata especificamente do 

processo de classificação funcional.  
14 Ver: http://www.ande.org.br/bocha-p-pessoas-com-paralisia-cerebral-severa/  

http://www.bisfed.com/world-ranking-2/
http://www.bisfed.com/world-ranking-2/
http://www.ande.org.br/bocha-p-pessoas-com-paralisia-cerebral-severa/
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chegada de Beatriz15 – a técnica com a qual desenvolvi esta pesquisa –, e sua recente formação 

em educação física, procurou estabelecer contato com aqueles que no Brasil fomentavam a 

bocha como esporte de performance – ou alto rendimento. Segundo ela, assim que foi convidada 

para trabalhar com a bocha na instituição, “quis logo levar ‘pro’ esporte [de alto rendimento] e 

tirar do social”. Convidou um dos grandes nomes desta área no Brasil para ir à Andef e lhes 

apresentar melhor o jogo em nível competitivo. Depois disso, inscreveu os seus atletas no 

campeonato regional que se realizaria em poucos meses na cidade do Rio de Janeiro e, ao final, 

levaram para “casa” seu primeiro troféu de primeiro lugar na competição, pois foi a equipe que 

mais conquistou medalhas. 

 Durante os treze meses de pesquisa com a bocha pude contabilizar 22 atletas16 que 

participavam do time da Andef, sendo 16 homens e 6 mulheres. Não estavam todos lá desde o 

meu primeiro dia, alguns saíram durante o percurso etnográfico, outros começaram a treinar 

depois de minha chegada. Doze desses atletas possuíam paralisia cerebral. Uns foram afetados 

de forma mais severa que outros, de modo que havia atletas que se comunicavam bem por meio 

de palavras, alguns que se comunicavam por meio de sons e gestos – o convívio fez com que 

eu aprendesse a entendê-los –, e outros ainda que só comunicavam através dos olhos – com 

estes não consegui sequer estabelecer relação. Alguns andavam com auxílio de um andador, 

enquanto outros eram cadeirantes em tempo integral. Oito atletas sofreram algum acidente 

grave a ponto de lhes causar lesão medular. Dentre estes uns foram mais afetados que outros, o 

que varia de acordo com a altura da coluna atingida pela lesão e interfere no modo como jogam. 

Os mais afetados não conseguiam segurar as bolas em suas mãos e precisam de dispositivos 

auxiliares – a próxima parte do texto tratará mais especificamente sobre isso –, já os demais 

conseguiam cumprir tal atividade sem este dispositivo. Os outros dois atletas tinham 

artogripose, uma doença congênita que se caracteriza por contraturas articulares e pode incluir 

fraqueza muscular e fibrose e, de igual modo, uns são mais afetados que outros de forma que 

alguns utilizavam o dispositivo auxiliar no momento do jogo e outros não. 

O grupo possuía faixa etária muito ampla, uma vez que o jogo não impõe um limite 

mínimo ou máximo para ser praticado. Os atletas possuíam entre 16 e 50 anos. Mais da metade 

deles iam aos treinos acompanhados pelos pais, outros tinham a companhia dos filhos, maridos, 

                                                
15 Por orientações éticas, a fim de preservar a sua intimidade, todos os nomes dos sujeitos da pesquisa foram 

modificados. 
16 Havia uma atleta que estava em idade escolar e não foi inserida no recorte da pesquisa, pois trato apenas dos 

jovens e adultos que podem participar dos campeonatos regionais, a idade mínima é de 16 anos. 
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irmãs, cunhado, enquanto outros iam sozinhos. Estes últimos tinham sempre a supervisão dos 

pais, que entravam em contato direto com a técnica para obter informações sobre o filho. 

Dezesseis dos atletas residia em Niterói, São Gonçalo e outras cidades da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Os demais se dividiam entre Região Serrana (três atletas), 

Região dos Lagos (dois atletas) e Capital (um atleta). Alguns eram aposentados devido à 

deficiência, outros compartilhavam da renda familiar dos pais e outros ainda, ao conquistar um 

dos três primeiros lugares nas competições nacionais, recebiam do governo federal uma renda 

anual de doze mil reais no ano seguinte ao da conquista do título, na forma da “Bolsa Atleta”, 

que poderia ser acumulada com a aposentadoria. 

No período da pesquisa alguns participaram de uma seleção de trabalho em uma 

empresa em que eles receberiam um salário mínimo, teriam suas carteiras de trabalho assinadas 

para continuar treinando e divulgar o nome da empresa nos campeonatos que participavam; 

outros foram selecionados para trabalhar em uma outra empresa e teriam de ir três vezes na 

semana para cumprir trabalho interno, enquanto os outros dois dias de trabalho seriam 

realizados por meio do treino na Andef. Vez por outra esta segunda empresa enviava um de seus 

funcionários nos horários dos treinos para verificar se os atletas estavam de fato treinando. 

 

 

COMO SE JOGA?  

 

 

A bocha é um jogo de estratégia e precisão e por isso é considerado por eles um esporte 

extremamente desafiador. Inicialmente ela foi pensada para ser jogada somente por pessoas 

com paralisia cerebral severa, ou seja, pessoas com elevado grau de disfunção motora, que 

tenham os quatro membros afetados e o uso obrigatório de cadeira de rodas. Atualmente pessoas 

com outros tipos de deficiência podem competir, desde que apresentem um quadro de 

comprometimento motor similar ao da paralisia cerebral, ou seja, tetraplegia. Alguns exemplos 

seriam Distrofia Muscular Progressiva, Acidente Vascular Cerebral, Poliomielite, entre outras. 

Assim como as demais modalidades paralímpicas, os atletas da bocha são alocados em classes 

específicas de acordo com sua funcionalidade motora, de BC 1 a BC4. É importante ressaltar 

que a bocha é jogada por homens e mulheres simultaneamente, ou seja, as equipes não são 

divididas por gênero, de modo que as competições são mistas. 

Pertencem à classe BC1 os atletas com paralisia cerebral – a sigla PC é utilizada mais 

corriqueiramente na definição desta deficiência. Estes podem se servir de mãos ou pés para 
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lançarem as bolas e são assistidos por um auxiliar tanto para lhes entregar as bolas quanto para 

mover sua cadeira posicionando-a de forma a facilitar o lance no alvo calculado pelo jogador. 

Pela classe BC2 podem competir atletas cuja deficiência esteja relacionada a paralisia cerebral 

e, neste caso, são de afetados de forma um pouco menos severa que a da classe anterior. Não 

lhes é permitido ajuda externa; auxiliam-se apenas de um suporte ou cesto onde as bolas são 

alocadas. Este pode ser fixado tanto na cadeira, quanto deixados no colo do atleta, o que varia 

de acordo com a dificuldade tátil de cada atleta. 

 

Figura 2: Atletas BC1 e seus auxiliares (esquerda) e BC2 (direita) competindo no Campeonato Regional. 

(Crédito: Pesquisadora) 

Os atletas pertencentes à classe BC3 são classificados como os que apresentam maior 

comprometimento motor. Compõem esta classe atletas que têm paralisia cerebral e deficiências 

de origem não cerebral, que, no entanto, apresentam grau de comprometimento motor similar. 

Estes atletas são assistidos por um dispositivo chamado “calha” e por uma pessoa – usualmente 

chamada de “calheiro”. O “calheiro” tem como função repor as bolas na calha, de onde o 

jogador irá empurrá-las usando as mãos ou o rosto, ou então, através de outros dispositivos 

auxiliares fixados na mão ou na cabeça. Ao “calheiro” fica destinada também a função de mover 

a calha na direção designada pelo jogador. Os “calheiros” têm a obrigação de seguir com rigor 

as ordens dadas pelos jogadores e de manter-se de costas, pois não podem visualizar o jogo, 
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tampouco orientar o jogador em qualquer movimentação. Toda a orientação deve ser dada pelo 

jogador e respeitada pelo “calheiro”. 

 

Figura 3: Atletas BC3 com suas calhas e calheiros competindo no Campeonato 

Regional de Bocha (Créditos: Pesquisadora) 

Os atletas classificados como BC4 são aqueles cuja deficiência decorre de lesão medular 

com maior comprometimento nos membros superiores e não lhes é permitido ajuda externa 

durante os jogos. 

 

Figura 4: Atletas BC4 competindo no Campeonato Regional (Créditos: Pesquisadora) 
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Dos vinte e dois atletas que acompanhei na Andef, cinco eram BC1, cinco eram BC2, 

cinco eram BC3, seis eram BC4, e um, que participou dos treinos, durante o processo de BC, 

foi considerado inelegível. 

O material tradicional de jogo constitui-se de um kit17de 13 bolas, uma branca, seis azuis 

e seis vermelhas, uma raquete de duas faces, uma vermelha e uma azul, geralmente usada por 

quem arbitra o jogo, e vinha dentro de um estojo. 

 

Figura 5: Kit de Jogo (Bolas de Portugal). (Créditos: Pesquisadora) 

A maioria dos atletas possuía seus próprios kits, às vezes até mais de um, para montarem 

um kit personalizado que continham bolas duras e bolas macias, pois dependendo da estratégia 

utilizada em cada jogada a rigidez ou maciez da bola poderia interferir. Para os BC1, as 

melhores bolas são as duras ou médias. Para os BC2, as macias e super macias, mas haviam 

alguns que preferiam manter ao menos uma bola dura em seu kit para conseguir afastar melhor 

a bola do adversário da branca. Para os BC3, as melhores bolas eram as duras, pois rolam 

melhor pela calha e possibilitam melhor impacto nas jogadas ofensivas e defensivas. Os BC4 

também alternavam entre duras, macias e super macias, a depender da jogada planejada. Pela 

regulamentação da Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association (CP-

ISRA), as bolas precisam pesar em torno de 275 gramas, ter 27 centímetros de circunferência e 

serem confeccionadas de couro sintético e preenchidas por grânulos plásticos. 

                                                
17 A expressão kit, em vez de conjunto, era a utilizada pelos próprios sujeitos da pesquisa. 
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As disputas podem ser realizadas de três maneiras: individuais, por pares e equipes. 

Cada partida individual – onde disputam dois jogadores da mesma classe – tem duração de 16 

ou 20 minutos: divididos em 4 parciais, com 4 minutos cada para as classes BC1, BC2 e BC4, 

podendo contar com mais 4 minutos de tiebreak, caso haja empate. Para a classe BC3, as 

parciais e tiebreak duram 5 minutos. Na disputa por pares disputam juntos os atletas BC3 ou 

BC4, participando dois jogadores de cada equipe ou classe. Na disputa por equipes participam 

atletas BC1 e BC2 – formam-se duplas com um de cada classe. A duração de cada parcial na 

disputa por pares BC3 dura 8 minutos; a parcial na disputa por pares BC4 dura oito minutos; e 

a parcial na disputa por equipes dura 6 minutos; sempre havendo tiebreak de mesma duração 

no caso de empate. 

A dinâmica das disputas acontece da seguinte maneira: o arbitro faz um sorteio de cara-

ou-coroa e quem ganhar escolhe a cor da bola com que disputará a partida. Quem possuir a bola 

vermelha iniciará o jogo lançando a bola branca primeiramente e, depois, a primeira bola 

vermelha. Em seguida, o adversário, de posse das bolas azuis, lançará uma de suas bolas, tendo 

como referência a bola branca. Segue jogando quem estiver com a bola mais distante da branca. 

Vence quem possuir a bola mais próxima à branca e se pontua conforme o número de bolas 

mais próximas à branca, que pode ser 1 a 6. 

A dimensão oficial da quadra de bocha é de 12,5 metros por 6 metros. Para facilitar a 

compreensão abaixo se encontra uma figura que ilustra a quadra. A zona de lançamento é 

dividida igualmente em seis boxes com 2,5 metros por 1 metro. A cadeira de rodas e o calheiro 

precisam se manter dentro deste limite, sob pena de serem penalizados com a perda de uma 

bola. A área do jogo se delimita por uma linha em “V”. Suas laterais possuem 3 metros de 

distância da área de lançamento e o ponto central 1 metro e meio de distância. A bola branca 

pode ser lançada em qualquer lugar da área dos 7 metros restantes. Se ela cair antes da linha em 

“V”, o árbitro deve colocá-la no centro da quadra. É necessário que a quadra seja plana e macia, 

para as bolas percorrerem com maior facilidade até o alvo planejado, e, geralmente, são 

confeccionadas de madeira ou material sintético. As tradicionais quadras poliesportivas não 

possuem demarcações das dimensões da bocha, razão pela qual é preciso que nos campeonatos 

oficiais os organizadores improvisem e façam os limites utilizando fita crepe. Durante muito 

tempo, a Andef também fazia as demarcações de forma improvisada, até que a bocha ganhou 

sua quadra própria, que continha essas especificidades do jogo. 
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Figura 6: Dimensões oficiais da quadra de Bocha Paralímpica.  

(Créditos: Wikipédia)  

 

 

SOBRE OS CAPÍTULOS  

 

 

 Este trabalho foi dividido em três capítulos, de acordo com os eixos teóricos que elegi 

para elaborar as questões norteadoras. O primeiro capítulo pretende trata de minha experiência 

etnográfica e todos os elementos estruturantes do caminho percorrido desde a minha chegada 

na Andef até minha saída. Nele permitirei que minhas dificuldades enquanto aspirante a 

antropóloga sejam evidenciadas e discutirei a necessidade de cada vez mais expormos em 

nossos trabalhos as aflições vividas durante a pesquisa de campo, pois as entendo como uma 

parte necessária e constitutiva de toda etnografia. Evidenciarei também como essas dificuldades 

experienciadas me permitiram reelaborar o recorte etnográfico que abracei durante a primeira 

metade do trabalho de campo. Relatarei ainda como construí, junto aos meus interlocutores, um 

tipo de relação específica daquele espaço social, onde a negociação de uma identidade própria 

do campo teve um papel central nesse empreendimento. 

 O segundo capítulo versará sobre a característica elementar do jogador de bocha: seu 

corpo. Procurarei apresentar com maior especificidade a dinâmica que compõe o processo de 

classificação funcional e a elaboração do “corpo atlético” do jogador de bocha. Nesse sentido, 

salientarei que esse “corpo atlético” é formado na conjunção de “corpos, objetos e palavras”. 

 A questão norteadora do terceiro capítulo parte da análise dos discursos e se engaja a 

entender em que medida as emoções colaboravam para a manutenção de uma forma de 

sociabilidade entre os sujeitos de pesquisa. Durante a análise dessa problemática, fui 

atravessada por outra questão que apontava para um possível “legado” paralímpico. 
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1 “EM TERRA DE ‘CADEIRANTE’, ‘ANDANTE’ É ESCRAVO: SOBRE A 

EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA 

 

 

1.1 A ENTRADA EM CAMPO 

 

 

 Era março de 2013, a primeira vez que fui na Andef, acompanhada por Thamires e Luiz, 

que já tinham inaugurado suas próprias pesquisas lá há algum tempo. Nos encontramos no 

centro de Niterói a fim de pegar o ônibus que nos levaria até a instituição. Quase uma hora de 

viagem por uma estrada bem pavimentada, o ônibus passou por vários bairros movimentados 

da cidade até entrar numa zona mais periférica, aparentemente tranquila, bem arborizada, onde 

ainda se notava a presença de alguns condomínios prediais, mas constituía-se 

predominantemente por casas. Este seria o cenário do meu trajeto nos próximos dois anos, pelo 

menos duas vezes na semana. 

Existia, claro, uma certa ansiedade em conhecer as pessoas de carne e osso que davam 

vida àquele lugar que eu conhecia apenas através da internet e revistas. O trajeto me inspirava 

a construir várias expectativas, seria minha primeira vez em um trabalho de campo melhor 

estruturado. 

Chegamos, nos apresentamos na portaria e subimos até o segundo platô onde ficava a 

sala de Marcos, diretor do “esporte de performance” - como chamam o esporte de alto 

rendimento. Fui apresentada a ele como a nova integrante da pesquisa e ele me deu as boas-

vindas. Nos entregou uma planilha das atividades de alto rendimento com os dias e horários 

dos treinos. Assim, poderíamos organizar melhor nossas atividades de acordo com o interesse 

de cada um. Como fora solicitado, levamos uma cópia de nosso RG para posteriormente 

recebermos um crachá que nos identificasse como pesquisadores. Porém, até o término desta 

pesquisa não o recebi. Do lado de fora da sala de Marcos se situava a pista de atletismo onde 

alguns dos atletas já estavam treinando e, assim, fiz também meu primeiro contato com uma 

modalidade paralímpica. 

Ao pensar esse primeiro contato, ou os primeiros contatos – levando em consideração o 

fato de ter me apresentado a várias pessoas, pouco a pouco –, é importante entender que meu 

recorte inicial, estabelecido em comum acordo com os integrantes da pesquisa, tratava-se de 

analisar os “outros”, os profissionais, ou seja, toda a equipe técnica das diversas modalidades 

da Andef. Esse era um tema pouco desenvolvido na Antropologia dos Esportes, o que me traria 

alguns bons desafios. Dessa forma, todos os meus contatos iniciais com as modalidades foram 
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feitos a partir dessa premissa. Além de pedir permissão a cada treinador para participar de suas 

atividades cotidianas, eu tinha interesse em que eles fossem os sujeitos principais da pesquisa 

e passei o primeiro ano construindo questões – ou ao menos tentando construir – dentro desse 

recorte. 

Como os diversos treinos aconteciam de segunda a sexta, eu tinha grande abertura para 

conhecer as modalidades aos poucos e nessa época ainda tive de ajustar os dias e horários de 

trabalho às demais atividades acadêmicas e pessoais, o que resultou num intervalo de um ano 

até que eu conhecesse a maioria dos esportes. Luiz e eu contatamos juntos as primeiras 

modalidades e técnicos que conheci, que foram: Leonardo, treinador do atletismo; Gabriel e 

Fabiana, técnico e auxiliar técnica do basquete em cadeira de rodas; e Moisés, treinador dos 

goleiros do futebol de sete. Nos apresentávamos sempre como pesquisadores do Departamento 

de Antropologia da UFF e informávamos que estávamos na Andef para pesquisar os esportes 

paralímpicos, perguntávamos se poderíamos acompanhar os treinos e explicávamos que o 

objetivo era acompanhar o cotidiano das modalidades. Todos foram bastante receptivos e 

solícitos em contribuir com a pesquisa e, assim que nos apesentávamos, logo diziam que, se 

quiséssemos, poderíamos entrevistar os atletas, o que me fazia crer que no imaginário desses 

técnicos o foco da pesquisa seriam mesmo os atletas e não eles. Por fim, decidi frequentar a 

Andef nos horários de tais esportes – segundas, quartas e, às vezes, sextas – para desenvolver 

melhor as relações que já havia iniciado, algumas vezes ainda acompanhada de Luiz. 

Nessa época eu estava fazendo uma disciplina de Antropologia do Corpo e procurei 

construir algumas questões a partir das leituras que fazia durante a disciplina, mas confesso que 

encontrava muita dificuldade. Talvez a inexperiência com pesquisa me deixasse insegura em 

propor algumas poucas questões que surgiam e me pareciam minimamente pertinentes. Além 

disso, durante a minha vida, nunca me envolvi muito com esportes, somente assistia alguns 

jogos de futebol em família aos domingos, ou seja, agora adentrava em um campo que me era 

completamente exótico e se fazia necessário torná-lo familiar, tal como Roberto Da Matta 

(1978) nos sugere. 

Segui persistindo no tema de pesquisa sobre as equipes técnicas porque tinha a 

esperança de em algum momento, de algum modo, me sentir mais envolvida pelas vivências 

desses “nativos”. Lembrava-me sempre das discussões metodológicas que tinha com o 

orientador, especialmente em sua clássica fala aos alunos de que o nosso trabalho não consiste 

em acordar pela manhã, pegar uma cesta, pô-la no braço e sair a campo a fim de colher dados, 

como se estes estivessem disponíveis no mundo objetivo tal como uma laranja se encontra no 

pé para ser colhida. Nesse sentido, as nossas questões e especialmente os “dados” etnográficos 
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precisam ser construídos enquanto percorremos o caminho de construção da alteridade em 

relação ao grupo a ser estudado. 

Para a disciplina de Antropologia do Corpo eu precisava apresentar um trabalho 

elaborado com as referências teóricas estudadas no curso e as construções empíricas que trazia 

do campo, o que foi um grande desafio. Por fim consegui traçar alguns “problemas” iniciais 

dentro do treino do basquete que seriam melhor observados e discutidos junto aos interlocutores 

de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, continuava me sentindo insegura e confusa, não conseguia 

me sentir parte daquele ambiente e grupo com que vinha estabelecendo relações. E assim passei 

um ano convivendo com esses atletas e técnicos sem desenvolver nada mais além daquele texto 

para a disciplina. 

É importante dizer que eu me sentia um tanto quanto frustrada com isso, já que a 

expectativa de uma aluna de graduação, que estava em seu terceiro ano, vinha sendo minada 

pouco a pouco. Acredito ser importante falar sobre esse problema do encontro etnográfico para 

que, se algum colega, também aspirante a antropólogo, se vir nessa situação, não se sinta 

sozinho. Nossa literatura pouco trata de questões problemáticas como essa, mas creio não ser 

uma exceção em meio a tantas pessoas que constroem essa área do saber. Nem sempre o 

trabalho de campo será tão glamoroso como vemos nas diversas etnografias que lemos ao longo 

de nossa formação. Quase sempre nos deparamos com questões que nos afetam enquanto 

pesquisadores e precisamos, cada vez mais, trazê-las para nosso trabalho. Dividir nossas 

angústias e preocupações é extremamente importante, especialmente para que aqueles que 

também se sintam angustiados, se vejam acolhidos e não desistam de seguir suas empreitadas 

etnográficas no primeiro problema que lhes aparecer. E é exatamente isso que aborda o livro 

“Experiências, dilemas e desafios do fazer etnográfico contemporâneo” (SCHUCH, VIEIRA E 

PETERS, 2010), que somente li alguns semestres depois, quando já estudava o jogo de bocha. 

As organizadoras do livro sinalizam, no capítulo introdutório, o fato de nossas pesquisas 

pouco retratarem as problemáticas que acompanham a experiência de campo, pois estas são 

comumente ofuscadas pelas contribuições teóricas e pelas informações construídas no trabalho 

etnográfico, enquanto as “experiências, dilemas e desafios” não ocupam lugares centrais, mas 

secundários, presentes apenas em introduções, aulas de metodologia e técnicas de pesquisa, ou 

mesmo fora do ambiente legitimamente acadêmico, como conversas emocionadas de bar entre 

os amigos e colegas próximos. Nesse sentido, a coletânea trabalha com foco nestas questões 

sob a luz do “não finalizado”, sendo de interesse delas não as respostas definitivas, mas as 

perguntas que guiam e produzem movimentos, dinâmicas, novos vetores e direção. 
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Tudo isso, talvez, some-se ao fato de a Antropologia ser constituída majoritariamente 

por pesquisas que tratam de comunidades mais integradas, tornando um pouco mais difícil lidar 

com indivíduos que possuem traços em comum, mas que não necessariamente constituem um 

grupo coeso, que estabelecesse relações entre si. Percebo, ao mesmo tempo, que foi uma 

limitação minha não entender ou não conseguir fazer o deslocamento necessário, tal como 

proposto por Geertz (2008), de estudar “nas” aldeias e não “as” aldeias. 

 

 

1.2 A IMINÊNCIA DE UM NOVO RECORTE 

 

 

Depois desse meu primeiro ano a Andef entrou em recesso, entre dezembro de 2013 e 

janeiro de 2014, e eu só voltei às minhas atividades por lá algum tempo depois que eles haviam 

retornado. Como tinha passado o ano anterior estabelecendo relações com o atletismo, o futebol 

de sete e o basquete em cadeira de rodas, decidi que trocaria os dias – para terças e quintas – 

para tentar conhecer novos esportes e, ao mesmo tempo, continuar acompanhando o basquete, 

que havia mudado seus dias e horários de treinamento. 

Numa terça-feira, no final do mês de março, eu retornava à Andef depois de longas 

férias, ainda angustiada pelos problemas do ano anterior, mas cheia de esperança de que 

conseguiria fazer um bom trabalho. 

Resolvi chegar para o almoço porque soube que o time do basquete estava treinando à 

tarde e sempre que isso acontecia eles almoçavam juntos no restaurante da Andef. No entanto, 

ao entrar no restaurante, não via nenhum rosto conhecido, não havia nenhum jogador por lá. 

Servi meu almoço, sentei próximo a desconhecidos e comecei a almoçar, tentando escutar as 

conversas que se desenrolavam por perto para ver se algum assunto era de meu interesse. 

Minutos depois reconheço uma voz. Era Marcos entrando no restaurante. Esperei que 

ele se sentasse, peguei minhas coisas e fui a seu encontro. Nos cumprimentamos e logo 

perguntei sobre os jogadores de basquete e expliquei que tinha ido vê-los. Ele disse que o time 

havia perdido o campeonato brasileiro, que tinha acontecido no período das férias, e estavam 

retomando os treinos, mas estes aconteciam somente à noite. Me atualizou sobre os últimos 

resultados do futebol de sete e também do atletismo. 

Enquanto almoçava, olhando pela janela, percebi uma movimentação na quadra que 

ficava ao lado do restaurante. Logo que Marcos foi embora decidi ir até lá para ver o que estava 

acontecendo. Cheguei na quadra, fui me aproximando de um tablado que ficava no canto lateral 
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e perguntei aos que estavam próximos o que acontecia. Me disseram que seria uma seletiva 

interna da classe BC2 para saber quem iria ao “Campeonato Regional Leste de Bocha”, que 

seria realizado em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Dessa classe poderiam 

ir somente três jogadores e o time possuía quatro atletas inseridos na classe, razão por que 

faziam a seletiva. 

Próximos ao tablado estavam alguns dos jogadores e algumas mulheres, que, depois, 

descobri que eram as mães de alguns dos atletas. Perguntei quem era o técnico – no masculino 

mesmo, porque já estava acostumada com a presença majoritária de homens como treinadores 

na Andef, e, para minha surpresa, dessa vez seria diferente. Beatriz, que era a técnica, observava 

os jogos da seletiva, enquanto um homem cadeirante seria o árbitro – este homem era outro 

atleta que auxiliava a seletiva. Esperei terminar a seletiva para me apresentar a ela. Da mesma 

forma que os outros técnicos que havia conhecido, ela consentiu que eu participasse dos treinos 

e se demonstrou aberta para conversar. Também me autorizou a fazer perguntas aos seus atletas 

caso fosse necessário. Agradeci a abertura em poder ficar e disse que, neste primeiro momento, 

apenas observaria para tentar aprender um pouco do jogo. 

Não entedia nada a respeito da bocha. Até então, nunca havia visto nada sobre o jogo. 

Lembro-me apenas de uma breve conversa com Luiz sobre esse esporte, quando começamos a 

conversar sobre as modalidades que veríamos na Andef. Fiquei observado o treino atentamente, 

procurando compreender a lógica do jogo e a dinâmica das relações sociais ali presentes. 

Conversei um pouco com as pessoas. Tanto os atletas quanto seus familiares me 

explicaram sobre a dinâmica do jogo, o que significava cada lance, enquanto alguns outros 

treinavam. 

Nesse dia ainda, Beatriz me contou mais detalhes sobre o campeonato para o qual 

estavam se preparando. Perguntou se eu não tinha interesse em ir com eles, já que eu estava ali 

para pesquisar. No campeonato, segundo ela, eu teria uma visão mais completa do jogo. E 

alguém complementou: “e é divertido também, já foi mais, mas é muito divertido”. Fiquei 

empolgada com a possibilidade, disse que conversaria com meu orientador para ver como 

faríamos, por fim, pediu para que eu entrasse em contato com ela por telefone durante a semana, 

pois precisava dos meus dados para me inscrever no campeonato. Trocamos nossos números. 

O treino deles acabou e os três jogadores já estavam definidos para ir ao campeonato. 

Eles foram embora e eu me direcionei à piscina, pois havia atletas da natação em 

treinamento. Procurei pelo técnico, me apresentei e conversamos um pouco sobre os atletas. 

Ele me pediu para que eu explicasse mais da pesquisa e falei também que estava frequentando 

a Andef há um tempo, mas que não havia conhecido a natação por conta dos horários que tinha 
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para ir. Ele foi direcionar os atletas e eu sentei em uma cadeira próxima e fiquei lá observando. 

Francisco, o técnico, me olhava e não parecia entender muito bem a proposta de pesquisa, 

perguntou se eu montaria um questionário. Eu respondi que por ora não, mas que mais para 

frente provavelmente sim, que por enquanto ficaria apenas observando. Parecia, na verdade, 

que o fato de eu estar ali olhando o deixava um pouco desconfortável, ele chegou a dizer: “Você 

está aqui o dia todo né?! Ah, então vá lá, vai descansar”. Um pouco constrangida, disse que só 

ficaria até o time do basquete chegar, e assim que chegaram voltei para a quadra. 

Quando me viram, nos cumprimentamos e logo perguntei sobre a mudança de horário. 

Disseram que mudaram os treinos de horário por passarem a fazer treinos mais leves e com uma 

duração mais curta que anteriormente, pois antes estavam treinando intensamente para o 

campeonato brasileiro e tinham forte expectativa de ficarem entre os três primeiros colocados, 

mas acabaram ficando em quarto lugar. Me pareceram bastante desanimados com o resultado 

do campeonato. E, de fato, o treino naquele dia durou somente uma hora- antes tinha em média 

de duas horas e meia a três horas. Depois de quase oito horas de trabalho de campo fui para 

casa extremamente feliz por ter conseguido novos contatos e uma viagem à vista. 

Na semana seguinte retornei à Andef para acompanhar as mesmas modalidades. Beatriz 

chegou avisando que havia inscrito todos no campeonato. Conversamos melhor sobre minha 

ida. Já estava tudo certo e na semana seguinte partiríamos. Estive também com Francisco, que 

parecia mais à vontade com minha presença. Como também era técnico do halterofilismo e os 

treinos dessa modalidade aconteciam depois do treino da natação, me convidou para ir com ele 

conhecer os atletas. Ao final me convidou para ir numa competição da natação que seria 

realizada no Complexo Esportivo Caio Martins18 no final de semana seguinte. Minha ida a essa 

competição foi bastante produtiva em relação ao recorte que estava estudando. Consegui 

estabelecer uma melhor aproximação com o técnico, que, porém, parecia ainda não saber lidar 

muito bem com minha presença. Geralmente isso se expressava por meio de brincadeiras com 

a sua equipe de que eu estaria os “espionando”. 

Na semana do campeonato de bocha, após o término do último treino antes da 

competição, Beatriz reuniu todos próximos ao tablado da quadra. Havia uns mais dispersos, 

mas ela ainda contava com a maioria deles prestando atenção. A técnica reforçou algumas 

coisas que vinha falando desde quando os conheci, como: “prestem atenção, vocês comentem 

erros primários”, “estou levando vocês, mas não estou confiante”. Distribuiu os uniformes – 

duas camisas do time “Andef Cobras” e um casaco – aos atletas, “calheiros”, staffs e ao técnico 

                                                
18 Complexo esportivo situado em um bairro da zona sul niteroiense. 
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auxiliar. Ajudei com a distribuição. Enquanto ela separava o kit e eu os entregava às pessoas, 

ao final, pegou duas camisas e me deu, dizendo: “você irá como minha auxiliar técnica, vou 

apresentar você lá no campeonato assim”. Um dos atletas que estava ao lado falou: “agora você 

também faz parte dessa equipe”. 

O horário combinado para nossa chegada na Andef, de onde partiria o ônibus com 

destino a Petrópolis, foi às dez horas e a saída do ônibus estava marcada para as onze horas. No 

dia anterior à viagem, recebi uma mensagem de Beatriz para que chegasse às nove horas porque 

haveria um almoço para nos recepcionar no hotel em que ficaríamos hospedados. Saindo mais 

cedo daria tempo de encontrar o restaurante aberto. 

Cheguei às nove e a maioria dos atletas já havia chegado, Beatriz e Guilherme – que era 

técnico auxiliar da bocha – também, e ficamos esperando o ônibus chegar, o que só aconteceu 

por volta da onze horas e trinta minutos. Beatriz estava extremamente estressada, pois não 

conseguia entender o motivo do atraso, já que havia ligado para Marcos no dia anterior e este 

teria ficado responsável pela troca do horário com a empresa de ônibus. Mais tarde, ficamos 

sabendo que a troca não havia sido feita e que a responsável pela não efetuação era outra 

funcionária da Andef. Beatriz disse repetidas vezes que “todo ano é a mesma coisa, em todas 

as competições fazem isso com a gente”. 

Essas duas horas e meia de espera serviram para que houvesse conversas descontraídas, 

mas também algumas orientações por parte de Beatriz aos atletas. Uma conversa que a mãe de 

Bruno, um dos atletas, teve com Beatriz me fez pensar o que um técnico pode significar para 

além de treinador. Ela também quis conversar em particular comigo. Queria me orientar quanto 

aos “PCs dela”19, disse que, às vezes, por eu ser atenciosa, eles poderiam confundir as coisas, 

deixando subentendido que poderiam confundir essa atenção característica da pesquisa 

etnográfica com estar “dando mole” para eles e se virem na condição de poder “dar em cima” 

de mim. Falei que já havia percebido algo do tipo da parte deles e também imaginava que 

poderia acontecer algo parecido. Ela me falou, então, que era para eu demonstrar que estava ali 

para pesquisar e que não tinha interesse em nenhuma outra coisa. 

Em três semanas de volta ao campo, a pesquisa já estava tomando outra forma. A 

inserção nas modalidades estava tomando outro rumo em relação ao primeiro ano, visto que a 

relação com os sujeitos da pesquisa melhorava exponencialmente, embora a construção de 

questões sobre os técnicos continuasse estagnada. 

                                                
19 PC de Paralisado Cerebral. Beatriz geralmente os tratava pelo pronome possessivo “meus”, especialmente em 

situações que queria demostrar seu carinho para com eles. 
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Aconteceu de a viagem junto do time de bocha ser um divisor na pesquisa. Para além 

do excelente relacionamento que desenvolvi com a técnica, o grupo como um todo também 

estava interessado em falar sobre eles e sobre o jogo. Ao mesmo tempo, cada detalhe que 

constituía as vidas dos jogadores e as particularidades do jogo me trazia grande interesse. O 

regional terminou20 e as dúvidas sobre qual tema de pesquisa eu levaria adiante surgiu. 

Ao chegar em Niterói me encontrei com meu orientador e conversamos sobre o assunto, 

no fim, chegamos à conclusão de que seria melhor focar no tema da bocha, uma vez que eu 

havia trazido diversas questões do campeonato e me percebia bastante empolgada quando se 

tratava de estudá-los. Retornei em todas as modalidades que havia conhecido, agradeci a 

oportunidade de acompanhá-los e notifiquei que centraria minha pesquisa, dali em diante, no 

jogo de bocha. 

 

 

1.3 “EM TERRA DE ‘CADEIRANTE’, ‘ANDANTE’ É ESCRAVO”  

 

 

Embora eu tenha “vivido mesmo entre os nativos” (MALINOWSKI, 1984) durante os 

dois campeonatos de que participei, para essa pesquisa foi mais interessante me inspirar na 

perspectiva metodológica proposta por José Guilherme Magnani (2002), levando em conta sua 

constatação que a “observação participante” nem sempre é a melhor técnica de pesquisa em 

contextos urbanos. O que ele propõe diz respeito à construção de um olhar etnográfico “de perto 

e de dentro”, que é um modo de acercamento e compreensão da vida na cidade. Esse olhar é 

capaz de apreender os múltiplos padrões de comportamento, variados e heterogêneos, dos atores 

sociais que têm como pano de fundo a cidade e seus equipamentos. O que contrasta, portanto, 

com a perspectiva “de fora e de longe”, que traz uma visão superficial e estereotipada das 

sociedades complexas. 

Sendo assim, as minhas relações em campo partiram dessa técnica de pesquisa. Foi bem 

comum, desde a primeira viagem que fiz com eles, ouvir a seguinte frase: “em terra de 

cadeirante, andante é escravo”. Isso era dito sempre em tom amistoso, mas denotava, ainda 

assim, algo importante. É claro que atender às demandas do grupo não fazia de mim uma 

“escrava”. O que isso sinalizava, na verdade, é que as relações que fazia no campo, junto aos 

cadeirantes, poderia se dar por meio de certa complementariedade. Nesse sentido, cumprir o 

                                                
20 As informações mais específicas sobre o campeonato serão trabalhadas ao longo do texto, conforme os eixos 

da pesquisa forem apresentados. 
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papel de auxiliar técnica durante os campeonatos, catar as bolinhas durante os treinos, ajudá-

los em seus deslocamentos empurrando suas cadeiras e auxiliar quem precisasse durante as 

refeições, sempre foi uma forma de inserção e manutenção da sociabilidade sugeridas por eles. 

Na primeira viagem começaram a ser tecidas as redes de relações que eu teria dentro do 

time e também algumas interpretações e colocações deles em relação a quem eu era, o que 

estava fazendo me juntando a eles e a identidade que carregaria durante os treze meses de 

pesquisa dentro do grupo. 

O recorte inicial a ser estudado me levou a uma aproximação maior com Beatriz e 

Guilherme, ao menos nesse primeiro momento. Dessa forma, de maneira semelhante a Doc, 

quando inseriu William Foot-Whyte (2005) na vida social da gangue da Norton Street, senti 

que Beatriz me inseriu em suas vidas, especialmente quando me disse para que no campeonato 

ficasse junto dela, que iria me mostrando as coisas mais interessantes e me apresentaria aos 

outros técnicos de bocha, já que minha pesquisa trataria disso. 

Numa ocasião, no primeiro campeonato, me disse: “na bocha a gente [os técnicos] tem 

muitos problemas com a associação nacional [Ande], então sua pesquisa terá que ser feita por 

meio dos relatos dos técnicos que vai conhecer aqui [no campeonato]”. Embora sua sugestão 

não tivesse muito a ver com minha proposta de pesquisa, sinalizava justamente um interesse 

em me proporcionar, segundo seu entendimento, o melhor local identitário para uma “coleta” 

de informações. Naquele momento parecia que eu assumia uma figura de jornalista, que estava 

atrás de um “furo” de reportagem e denunciaria, na pesquisa, os desentendimentos que tinham 

com a Ande. Essa figura desapareceu logo depois, quando falei a ela que tinha mudado o locus 

da pesquisa e que passaria a estudar o jogo de bocha e não mais a equipe técnica. 

Nesse campeonato, Beatriz foi me apresentando às pessoas sempre de forma engraçada, 

como é característica de sua personalidade: “olha que bonitinha ela que trouxe para o 

campeonato, não é uma gracinha?, é a nossa mascote, nossa chaveirinho.” Dessa maneira surgiu 

o apelido que me acompanharia durante o período de trabalho com eles, “chaveirinho” ou 

“chaveiro”. Todos, sem exceção, passaram a me conhecer e chamar por esse apelido, o que 

nunca foi um problema para mim. Parece-me que daí emergiu uma identidade própria do 

campo. Embora soubessem que eu estava fazendo uma pesquisa e era aluna da UFF, entre eles 

não era conhecida por nenhuma característica pessoal que trazia comigo, era significada 

enquanto alguém, possuindo um espaço próprio dentro daquele contexto social. Vez ou outra, 

alguém me perguntava: “Mas o que você faz aqui mesmo? É estagiária de educação física?”. E 

eu explicava a minha situação enquanto pesquisadora vinculada ao curso de Antropologia da 

UFF. “Mas você recebe para estar aqui, como é?”. Explicava sobre minha bolsa de iniciação 
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científica. Tais explicações parecia lhes ser suficientes e seguia sendo conhecida por 

“Chaveirinho”, sem muitas outras dúvidas a meu respeito. 

Quando iniciei os trabalhos na bocha, mais especificamente a partir do campeonato, 

tomei algumas medidas em relação a minha vestimenta para me adequar à nova postura que me 

foi proposta. No geral, minhas roupas para o campo nunca fugiram muito de um padrão que se 

encontra por lá entre as mulheres: camisa, calça jeans e tênis. Beatriz pediu aos staffs e 

“calheiros” dos atletas que fossem ao campeonato com calça esportiva, o que seria mais 

apropriado, especialmente àqueles que fossem entrar na quadra para assistir aos atletas. Embora 

ela não tenha me pedido diretamente, percebi que, para cumprir o papel de “auxiliar técnica”, 

também me seria mais adequado o uso dessas roupas. Fiz um pequeno investimento em calças 

desse gênero, além das blusas do time que ela me emprestou; seria este o meu uniforme. Percebi, 

ao longo dos dias, que esse “uniforme” me “camuflava” melhor, levando a crer que não seria 

uma outsider, mas parte integrante do time. Como eram roupas confortáveis, passei a ir aos 

treinos com elas – com exceção das blusas que tive que devolver. 

Meses depois, já fechando o campo, descubro também que a “camuflagem” não era 

apenas para aqueles que não me conheciam enquanto pesquisadora. Numa festa junina da 

bocha, para a qual fui convidada, a escolha da roupa se baseou na ocasião: fui vestida como 

quem vai para uma festa. No meio de alguma conversa, surge o seguinte comentário: “Nossa, 

Chaveirinho, está bonita hoje, veio à paisana. Aliás, tá todo mundo à paisana hoje, até Beatriz 

(risos).” 

 

 

1.4 “PARA ENTENDER ISSO AQUI VOCÊ PRECISA SER DE OUTRA ÁREA”  

 

 

Acompanhar o processo de classificação funcional foi um desafio que o trabalho de 

campo me trouxe, primeiro porque ele aconteceu no primeiro dia do campeonato regional, o 

segundo que acompanharia, e a equipe toda, recém-chegada, estava muito atarefada para se 

acomodar no hotel e eu, como parte dela, deveria auxiliar Beatriz. E também porque, por 

auxiliar a equipe, me atrasei para o início do processo e ainda não havia pedido ao classificador 

para participar deste momento. 

Semanas antes do campeonato, eu havia comentado com Beatriz sobre o desejo de estar 
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presente no processo de classificação. Ela me orientou a procurar o presidente da Ande, que 

também era o classificador, e pedir sua permissão. Nesse mesmo período ela havia me pedido 

para ficar mais atenta porque, dessa vez, precisaria um pouco mais da minha ajuda já que estava 

sem seu auxiliar técnico e, ainda, ajudaria um técnico amigo com sua equipe por ser o primeiro 

campeonato deles. 

Nossa chegada foi muito corrida, pois precisávamos descarregar o ônibus: retirar todas 

as malas, kits de jogo, cadeiras de rodas, retirar os atletas e correr para almoçar porque o 

restaurante estava fechando. Ainda tínhamos que receber as chaves e resolver a divisão dos 

quartos do hotel para depois irmos para a classificação, o que ocorreria no mesmo horário. A 

participação da técnica junto ao atleta no momento de classificação é obrigatória, por isso 

Beatriz e Armando, o técnico da outra equipe, precisavam ir para o segundo andar do hotel, 

onde ocorreria a classificação. Enquanto isso eu e os auxiliares que Armando havia levado 

ficamos no saguão aguardando para recebermos as chaves e distribuir as pessoas pelos quartos. 

Como as demandas vinham de todos os lados, eu demorei até conseguir falar com quem pudesse 

aprovar minha presença durante o processo de Classificação Funcional. Quando finalmente 

consegui subir, a classificação já havia começado. 

É bem provável que eu tenha sido bastante inconveniente neste momento, mas estava 

numa situação difícil, porque realmente queria assistir a classificação inteira, não apenas as dos 

atletas da Andef, como havia me sugerido Beatriz. Esperei quem estava sendo avaliado dentro 

da sala sair para falar com Júlio, o então presidente e classificador. Entrei, me apresentei, 

informei que fui ao campeonato junto ao time da Andef por minha pesquisa se circunscrever 

nesse espaço e com essas pessoas e disse que gostaria de acompanhar a classificação. Ele me 

perguntou qual era minha área de estudo. Respondi que vinha do departamento de Antropologia 

da UFF e estava fazendo uma pesquisa com a bocha paralímpica, que observar e entender o 

processo de classificação funcional era uma parte importante da pesquisa. 

Júlio disse que para eu entender a classificação funcional eu precisaria ser de outra área, 

de cursos da área biomédica, como medicina, fisioterapia ou educação física. Eu insisti dizendo 

que apenas queria ver as coisas como estavam acontecendo ali, mencionei o fato dele ter 

conhecido meu orientador durante a classificação nas Paralimpíadas Escolares21, porém ele 

fazia sinal de negação com a cabeça. Essa conversa aconteceu em menos de um minuto porque 

logo entrou quem estava na fila para ser classificado. Então ele falou: “senta aqui do meu lado, 

                                                
21 Há dois textos de nossa pesquisa que trata especificamente das Paralimpíadas Escolares, ver: ROJO, Luiz 2015 

e SOUZA, Orlando 2017.  
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veja duas classificações”. Passadas as duas classificações, levantei para me retirar e quando fui 

agradecer a oportunidade de estar ali, Júlio me disse para sentar e ficar até o final e murmurou: 

“o Brasil precisando de tanto trabalhador, me vem esses antropólogos para fazer essas 

pesquisas”. Enquanto ele falava, olhou em direção ao caderninho que me acompanhou durante 

as duas classificações que havia acabado de assistir22. Sorri, sentei e ele deu continuidade às 

avaliações. 

Como já descrito, o encontro com o grupo gerou problemáticas, mas no sentido de criar 

alteridade e questões, nada muito diferente daquilo que já conhecemos desde o nascimento de 

nossa disciplina. Este episódio, porém, foge um pouco de tudo que vivi até ali com o time de 

bocha. Não chegou a ser algo do gênero “não finalizado” (SCHUCH, VIEIRA E PETERS, 

2010), mas tal sentimento chegou a bater em minha porta, confesso. Por alguns minutos me 

senti levemente frustrada, pois algo importante poderia não acontecer da maneira que queria e 

tentei contornar a situação da melhor forma possível para realizar meu objetivo. 

Foram poucos minutos de suspense e de sentimento iminente de frustração, porém 

gostaria de me estender um pouco mais pensando na temática da Antropologia em “grupos up”, 

sobretudo em relação às falas do Júlio. 

Patrice Schuch, no texto “Antropologia com grupos up, ética e pesquisa” (2010), 

apresenta suas problematizações a partir de sua experiência de trabalho na análise das reformas 

judiciais no Brasil. Ela também nos apresenta o aporte teórico sobre o qual se pensa o conceito 

de “campos up”. Segundo Schuch, Laura Nader (1969), antropóloga estadunidense, foi quem 

percebeu a emergência de uma nova agenda de pesquisa que incluísse o estudo de grupos 

poderosos, de instituições centrais da cultura estadunidense e dos seus efeitos na vida dos 

cidadãos. Contudo, Nader chamava 

“atenção não somente para a ampliação nos universos de pesquisa abarcados pela 

antropologia, mas para a relevância de um incremento nas próprias problemáticas 

tratadas pela disciplina. Para além das questões associadas ao estudo da diversidade 

cultural – hegemonicamente construídas no ‘além-mar’ – a autora chamava atenção 

para a importância de se entender o modo como poder e responsabilidade eram 

exercidos no contexto nacional [norte] americano. Dessa forma Nader (1969) associou 

a revitalização dos universos de pesquisa antropológicos – o clamor dos estudos ‘para 

cima’ – com a introdução das análises sobre o poder e seus efeitos cotidianos. Foi 

através dessa associação com poder que os grupos e instituições de ‘cima’ entraram 

na agenda dos debates antropológicos, tornando-se questões passíveis de serem 

                                                
22 De forma geral, os caderninhos de nota nunca foram um problema durante todo o campo, embora eu tenha usado 

mais o celular como meio de anotar aspectos importantes. Percebi que durante os treinos era mais pertinente o uso 

do bloco de notas do celular que de um caderninho de papel pelo simples fato de ter notado o amplo uso de celulares 

por todos. Nos campeonatos eu sempre precisei, na função de auxiliar técnica, anotar os horários de jogos para 

avisar aos atletas quando entrariam em quadra, por isso o caderninho em minhas mãos. Pensei que no momento 

da classificação o caderno não seria um problema, descobri que estava errada. 
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estudadas antropologicamente, mas com uma orientação específica pautada nos 

estudos da relação de poder. Segundo Nader (1969), uma das questões problemáticas 

nessa reorientação da agenda de pesquisa da antropologia americana era, justamente, 

o acesso aos dados. Conjugava-se a isso certo desprestígio dado pela longa tradição 

da realização das pesquisas antropológicas ‘além-mar’.” (Schuch, 2010, p.31). 

 Dessa forma, quando falo de estudos em “campos up” – ou estudos “para cima” – me 

refiro aos grupos que se institucionalizam historicamente como detentores de certas hegemonias 

de capitais econômicos, culturais e sociais. Isso implica, em alguns casos, certas tensões em 

adentrar nestes universos de estudo. Patrice Schuch sugere, no entanto, que tais tensões são 

melhor aproveitadas se entendidas como parte do trabalho antropológico, sendo instrumentos 

de conhecimento acerca dos grupos e instituições estudadas.  

Em minha breve conversa com Júlio, fica evidente uma ideia de ruptura entre as duas 

racionalidades que ali se faziam presentes – a da Antropologia e a da Biomedicina –, já que 

“para entender isso eu precisaria ser de outra área” e necessariamente de uma área biomédica. 

Certamente eu não conseguiria adentrar em uma discussão sobre a avaliação funcional dos 

atletas partindo dos pressupostos biomédicos e nem era de meu interesse, pois a questão que 

me norteava buscava entender a lógica que orienta esta avaliação e equipara as corporalidades 

dos atletas alocando em suas respectivas classes. Provavelmente não consegui deixar isso muito 

claro. Para além de uma ruptura, evidencia-se também algum tipo de hierarquia entre nossas 

distintas racionalidades, uma vez que ele delega à pesquisa antropológica um lugar de 

subalternidade, não sendo nem mesmo um trabalho a ser levado a sério. 

Sem maiores problemas, felizmente, consegui acompanhar o restante da classificação. 

 

 

1.5 SAINDO DO CAMPO 

 

 

 Decidi que o período de um ano no campo seria suficientemente bom para construir as 

questões necessárias. Tinha em vista também o relatório final da bolsa de iniciação científica e, 

ainda, estaria próxima do término do curso de Antropologia, onde levaria a pesquisa para a 

redação da monografia. A única coisa que acabou saindo no prazo foi o relatório. O Campeonato 

Regional Leste de Bocha, em 2015, se realizaria no final de maio. Resolvi sair do campo apenas 

depois de fazer essa viagem, até porque tinham algumas coisas importantes que gostaria de 

verificar um pouco mais de perto, era o caso do processo de classificação funcional. 
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 Expliquei para cada interlocutor que a pesquisa precisaria ser finalizada e o convívio 

com eles teria que ser suspenso. Disse que em breve voltaria para lhes apresentar os resultados 

em forma de palestra, muito provavelmente. Todos me entenderam bem, embora alguns dias 

depois tenha recebido mensagens de alguns deles pela internet dizendo que eu estava sumida e 

estavam com saudades. 

 Essa segunda viagem para o campeonato foi vivida por mim em tom de despedida. 

Sempre que tinha oportunidade me lembrava e lembra a eles que esse seria meu último período 

de convívio na condição de pesquisadora, ao menos para essa pesquisa. 

O momento mais significativo para mim foi o último jogo do campeonato. Já no 

domingo, quando aconteceram as disputas finais para a conquista de medalhas, alguns deles 

tinham a possibilidade de fazer bons jogos e serem premiados ao final. André, último a jogar a 

partida decisiva do ouro em sua classe, fez o jogo mais emocionante que eu tinha assistido até 

ali. Não bastasse as parciais acirradíssimas, a disputa foi a tiebreak. Eu, quase sem respirar, 

acompanhava cada lance sem nem piscar direito para não perder qualquer movimento. Com 

onze bolas amontoadas em volta da branca, o adversário era quem pontuava. André, com uma 

única bola em mãos, a última do jogo, a bola que poderia virar a conquista a seu favor, ajeitou 

sua cadeira, mirou a bola, pensou a jogada e lançou. Nesse momento, segurei a mão da mãe 

dele, não aguentaria ver caso errasse, tampei meus olhos. Somente ouvi seu grito e tive certeza 

de que tinha acertado, que era um grito em comemoração ao lance. Olhei para o jogo e ele 

consegui “trepar” sua última bola, em todas as outras bolas, fazendo assim um ponto, e levando 

para casa mais uma medalha e a oportunidade de participar do campeonato brasileiro. 

Foi um momento tão feliz para mim, tão emocionante que já não me importava mais 

manter uma “cara de paisagem”, como algumas situações do campo requerem. As lágrimas 

começaram a escorrer e foi então que percebi que não havia maneira melhor de dar fim a essa 

jornada, às vezes difícil, mas sempre de grande qualidade para a minha formação enquanto 

antropóloga.  

Roberto Da Matta (1978) traz algumas problemáticas de como a Antropologia lida com 

a questão das emoções do pesquisador. Segundo ele, no princípio da nossa disciplina os 

antropólogos estiveram mais voltados a estabelecer, com certa precisão, a rotina do trabalho de 

campo e com a “coleta” do material etnográfico, dessa forma, as emoções que perpassavam a 

experiência vivida pelos antropólogos durante a pesquisa ocupavam um segundo plano, 

geralmente se fazia presente em conversas menos formais. A ideia de Anthropological blues 

trazida por Da Matta em seu texto contribui de forma singular para essa problemática vivida 

por todos nós, pois assim se assume o que há de subjetivo na pesquisa e deixa emergir os 
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aspectos carismáticos e extraordinários sempre existentes em todo o relacionamento humano. 

Afinal, o movimento demandado por nossa forma de produzir conhecimento – o de transformar 

o exótico em familiar e o familiar em exótico – sempre nos conduz a um encontro. Nesse 

encontro alguns aspectos, chamados por Da Matta de blues, se insinuam e nos causa surpresa: 

o sentimento e a emoção e eles não podem deixar de ser construído como dados sistemático em 

nossos textos acadêmicos. 
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2 “A CALHA FAZ PARTE DO CORPO DE VOCÊS, TÊM QUE CUIDAR DELA”: UMA 

ANÁLISE DO “CORPO ATLÉTICO” DO JOGADOR DE BOCHA 

 

  

2.1 SOBRE O CORPO E A CULTURA MATERIAL 

 

 

O corpo é tomado como objeto de estudo das ciências sociais desde que a obra elementar 

de Marcel Mauss (2003) intitulada de “As técnicas do corpo” nos permitiu enxergar técnicas 

corporais também enquanto construtos sociais. A ideia principal desenvolvida por ele procura 

entender “as maneiras como os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, 

sabem servir-se de seu corpo” (idem, 401). Ou seja, sua preocupação consiste em levar para 

dentro da análise do “homem total” aquilo que foi historicamente tomado como mecanismos 

puramente individuais, quase inteiramente psíquicos, a saber: o corpo e suas potencialidades. 

Para ele, o grande norteador dessa discussão se exprime na natureza social do “habitus”, 

conceito que trata de melhor forma aquilo que é socialmente “adquirido” e que varia não 

simplesmente com os indivíduos e suas imitações, mas sobretudo com as sociedades, as 

educações, as conveniências e as modas, e os prestígios. 

Jean-Pierre Warnier (1999) retoma a teoria maussiana do corpo e traça algumas críticas. 

Através delas ele nos propõe a lançar um novo olhar não somente para o texto das técnicas do 

corpo, em particular, mas sobre toda a obra clássica do autor. O diálogo de Warnier com Mauss 

se inicia na crítica de que, embora o homem nade, corra ou brinque, não se contenta apenas 

nisso, pois ao fazê-lo, “o homem pensa com seus dedos, suas mãos, seus braços e suas pernas” 

(idem, 1999). Segundo ele, as Técnicas do Corpo permitem duas coisas: fundar uma teoria 

antropológica da cultura material e fornecer à teoria de Mauss sobre a magia e a religião um 

mecanismo essencial que até então lhe faltou. Nos aprofundaremos melhor na primeira 

proposição. 

Warnier observa que Mauss desejava a valorização do corpo, enquanto instrumento 

primeiro do homem, sobre o qual se inscreve, antes de tudo, as tradições e aprendizagens, em 

detrimento de instrumentos externos. Diante dessa ideia ele alega que as técnicas que envolviam 

objetos materiais, para Mauss, não eram técnicas do corpo, mas técnicas instrumentais, não 

importando o quanto esses objetos fossem integrados à conduta motora do indivíduo e, nesse 

sentido, a maioria dos esportes não seriam consideradas legitimamente técnicas corporais. De 

forma abstrata e para fins interpretativos, a separação entre técnicas corporais e instrumentais 
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faz sentido, na medida em que o objeto de estudo da primeira se encontra na raiz de todas as 

outras técnicas. 

  Embora, para ele, Mauss fizesse tal valorização, adverte que o espectro fundador de uma 

teoria da cultura material como mediação das técnicas do corpo, sempre esteve presente em 

seus textos, ainda que apenas de maneira intuitiva e impensada. Para Warnier, isso se exprime 

nas contradições que aparecem em seu ensaio, pois trata “a cada página, de pás, instrumentos 

musicais, apoios para a cabeça, camas, redes, cobertores, sabonetes, chinelos, sapatos de salto. 

Tendo expulsado a cultura material pela porta, ele a vê voltar pela janela.” (1999, p. 24). Essas 

incoerências resultam em dois pontos nebulosos: o primeiro se trata do não entendimento de 

Mauss em relação aos fenômenos que observa e, depois, ele não consegue manter uma distinção 

objetiva entre técnicas do corpo e técnicas instrumentais. 

 O pensamento de Mauss recebe grande influência da psicologia e, sendo sociólogo, 

possuía as bases necessárias para conceber a ideia do “homem total”, que seria o homem em 

suas dimensões bio-psico-social. Sendo assim, “o homem total ‘possui’ um corpo, ao mesmo 

tempo [é] lugar dos desejos ‘irracionais’, espaço e objeto de socialização.” (idem, p 25). De 

acordo com Warnier, caso Mauss tivesse lido também Paul Schilder (1923 e 1935), além dos 

demais psicólogos que lera com afinco, teria entendido de melhor forma como as senhoras 

andavam em seus saltos sem deles cair (MAUSS, 2003). 

 Schilder (apud WARNIER, 1999, p. 25-6) aponta que os limites da imagem do corpo 

vão além da anatomia. Nossas roupas, chapéus, ou qualquer outra coisa que façam parte de 

forma estreita e integralizada com o corpo compõem sua imagem, pois ela é capaz de agregar 

objetos e se espalhar no espaço. Ao que Warnier acrescenta: “Portanto, o que constitui a cultura 

material são todos os objetos materiais, quaisquer que sejam: manufaturados ou não, vivos ou 

não, cuja estática e dinâmica são mais ou menos incorporadas nas condutas motoras. A isso 

acrescenta-se o meio ambiente que enquadra essas ações.” (1999, p. 26). 

 A partir daqui essa discussão toma maior sentido para pensar a bocha paralímpica. Se 

pensarmos em termos de um jogo “adaptado”, podemos intuir que tudo aquilo que faz parte do 

jogo – quadra, cadeiras, calhas, calheiros, kit de jogo, etc. – foi pensado e reorganizado para 

corpos específicos contribuindo para a formação de “corpos atléticos”. Nesse sentido, temos 

também o saber biomédico que informa quais desses corpos específicos serão passíveis ou não 

de participar do esporte, ou seja, de se construírem enquanto atletas de bocha. Porém, antes de 

entrar nessas problemáticas e discutir o campo a partir dessa perspectiva, se faz necessário 

entender um pouco mais sobre a classificação funcional no esporte paralímpico. 
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2.2 SOBRE A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 

 

Os esportes paralímpicos baseiam suas competições num sistema chamado de 

“classificação funcional”, que é um instrumento de equiparação das potencialidades em seus 

aspectos físicos e competitivos com a finalidade de alocar os atletas em classes correspondentes. 

Entende-se que esse processo trona as competições mais justas, uma vez que todos os atletas de 

uma mesma classe possuem um “potencial residual” motor equivalente (CARDOSO E GAYA, 

2014). A trajetória do movimento paralímpico se embaralha com a trajetória dos métodos 

utilizados para esta equiparação, desde suas origens elas estão interligadas.  

Mônica Araújo (2011) diz que a preocupação do ocidente com tratamentos terapêuticos 

para cura e reabilitação de pessoas com deficiência é de longa data e que a história recente 

revela diversos esforços para a adaptação de alguns esportes com esse viés terapêutico, mas 

também existiram jogos adaptados à nível competitivo que colaboraram como pequenos marcos 

na constituição de algo mais sólido. Entretanto, a versão mais consensual sobre a origem do 

que hoje conhecemos como esporte paralímpico teve início na Inglaterra no ano 1944 com o 

médico Ludwig Guttmann.  

Após a Segunda Guerra Mundial23 os países participantes recebiam de volta seus 

soldados, muitos deles haviam sido mutilados nos campos de batalha e grande parte, 

especialmente os lesados medulares, não conseguia se reestabelecer física e socialmente. 

Complicações infecciosas resultaram na baixa expectativa de vida dessas pessoas e fizeram 

surgir respostas políticas, por parte das autoridades, a fim de cessar as perdas. Guttmann era um 

neurologista alemão de origem judaica que estava exilado na Inglaterra e foi convidado pelo 

governo britânico para dirigir o Centro Nacional de Lesionados Medulares de Stoke 

Mandeville, seu trabalho utilizava o esporte para promover reabilitação física e social às 

pessoas. Quatro anos depois de sua chegada ao hospital, motivado pelos Jogos Olímpicos de 

Londres, Guttmann realizou os Jogos de Stoke Mandeville. Nesse período também foi 

elaborada pela equipe do hospital responsável pela reabilitação junto a Guttmann a classificação 

médica, cujo objetivo era agrupar as patologias dos atletas a partir de alguns padrões. Ela foi 

pensada inicialmente para lesados medulares parciais ou totais, baseada no nível da lesão 

medular. Anos depois passou a incorporar pessoas com outros tipos de deficiência, pois o Dr. 

                                                
23 Esse breve histórico sobre a origem do movimento paralímpico e da classificação funcional foi baseado nos 

trabalhos de Araújo (2011), Benfica (2012), Cardoso e Gaya (2014) e Souza (2017). 
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acreditava que qualquer pessoa que fizesse uso de cadeira de rodas (mesmo os que podiam 

andar com auxílio de muletas) se assemelhavam a lesados medulares. Esse tipo de classificação 

foi utilizada por mais de trinta anos e seu olhar voltado para a patologia passou a não dar conta 

das diversas corporalidades e múltiplas potencialidades que foram adentrando o esporte 

adaptado, resultando num número excessivo de classes.  

Nos anos 80 novos debates resultaram no desenvolvimento de uma nova forma de 

classificação que permitia dar conta dos problemas surgidos na classificação médica, pois esta:  

se afastou, então, de uma categorização centrada na patologia. O conhecimento 

médico ainda estava presente, mas passou a dialogar com saberes vindos de outras 

áreas e especialidades. Pesquisas baseadas em educação física adaptada e treinamento 

desportivo passaram a formar a base de sustentação do novo método de avaliação dos 

atletas, incluindo um olhar mais elaborado sobre o rendimento técnico. O foco da 

“classificação funcional” agora não estava mais focado nas limitações motoras, mas 

no chamado “potencial residual” do atleta com deficiência [...] Termos como “ação”, 

“movimentos” e “potencialidade” [...] nos insere num campo semântico que informa 

sobre as possibilidades do corpo, dentro da realidade da deficiência física. Nesse 

sistema classificatório é realizado todo um esquadrinhamento do corpo que, ainda que 

mantenha a deficiência dentro de seu horizonte, tenta isolá-la por uma série de 

medições, a fim de aferir o que, fora dela e para além dela, faz com que cada atleta 

seja capaz de realizar movimentos. É no conjunto dessas considerações que podemos 

entender a ideia de “potencial residual”. (ARAÚJO, 2011, p. 65) 

 As regras de classificação funcional da bocha paralímpica no Brasil seguem as normas 

estabelecidas pelo International Paralympic Committee24 (IPC) em acordo com a Cerebral 

Palsy International Sports and Recreation Association25 (CPISRA). A ANDE fornece um 

manual de classificação funcional26 que, segundo eles, visa apresentar aos técnicos, médicos, 

fisioterapeutas, coordenadores, gestores dos clubes filiados e demais interessados sobre as 

linhas gerais que são seguidas no Brasil. Esse manual27 foi elaborado a partir da 20ª edição do 

manual disponibilizado pela CPISRA, mas, segundo eles, possui algumas adaptações à 

realidade brasileira, especificamente para tratar dos atletas com comprometimento neurológico. 

 Explicam que existem dois níveis de classificação funcional, a nacional e a 

internacional. A primeira tem validade somente para competições nacionais e quando um atleta 

é convocado para a seleção brasileira para jogar uma competição internacional ele deve passar 

pelo crivo dos classificadores ligados a BisFed. Nesta monografia focarei apenas na 

                                                
24 O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) é o órgão que governa mundialmente o Movimento Paralímpico. O 

objetivo é organizar os Jogos paraolímpicos de verão e inverno e atuar como Federação Internacional para dez 

esportes, supervisionar e coordenar o Campeonato Mundial e outras competições. Ver: 

https://www.paralympic.org/the-ipc/about-us  
25 Ligada ao IPC, organiza internacionalmente os esportes para paralisados cerebrais. Ver: http://cpisra.org/home-

2-2/about-cpisra/   
26 O manual foi disponibilizado no site da instituição. Ver: http://www.ande.org.br/wp/wp-

content/uploads/2012/03/Manual_de_Classificacao_Funcional.pdf  
27 Existem duas edições do manual, uma de 2006 e outra de 2009, as informações deste capítulo estão baseadas na 

última edição, exceto quando informado o contrário. 

https://www.paralympic.org/the-ipc/about-us
http://cpisra.org/home-2-2/about-cpisra/
http://cpisra.org/home-2-2/about-cpisra/
http://www.ande.org.br/wp/wp-content/uploads/2012/03/Manual_de_Classificacao_Funcional.pdf
http://www.ande.org.br/wp/wp-content/uploads/2012/03/Manual_de_Classificacao_Funcional.pdf
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classificação nacional. 

 A ANDE divide, ao menos em tese, algumas funções em relação a classificação. 

Segundo o manual, cabe ao Coordenador Técnico da Classificação a responsabilidade pela 

classificação funcional, ele comanda a direção, administração, coordenação e execução dos 

assuntos relacionados à classificação funcional. O Coordenador da Classificação é designado 

pelo Coordenador Técnico para atuar como responsável por toda a parte administrativa da 

classificação funcional em um determinado evento. O Classificador Funcional – médico, 

fisioterapeuta e educador físico –, enquanto componente de um Painel de Classificação, tem a 

função de avaliar o atleta. Compõe o Painel de Classificação um grupo de classificadores 

nomeados para uma competição específica e cabe a eles determinarem a classe funcional de 

acordo com as regras de classificação. Em outro momento do manual diz que haverá apenas um 

avaliador, designado pelo Coordenador Técnico, que ficará responsável por todo processo de 

avaliação e classificação, nesse sentido, o que vivenciei, ao participar do processo de 

classificação, se torna mais coerente, pois havia apenas um classificador com formação em 

fisioterapia. 

 Para o jogo de bocha são elegíveis atletas que apresentem deficiência de ordem 

neurológica que gerem hipertonia espástica28, distonia29, atetose30 e ataxia31 e pessoas com 

deficiências não cerebrais, mas que possuam limitações motoras semelhante aos demais – como 

é o caso de lesionados medulares. As limitações físicas devem ser visíveis ou objetivamente 

perceptíveis durante o processo de classificação funcional, caso contrário a pessoa se torna 

inelegível. 

 Os atletas da Bocha são divididos em quatro classes, mas essas classes se originam de 

perfis funcionais32 mais gerais. Os perfis funcionais apresentados no manual são 8 no total e 

eles dizem respeito às pessoas que possuem paralisia cerebral, quanto mais alto o número do 

perfil for, menos severo é o grau de comprometimento motor. O jogo de bocha é voltado para 

pessoas com maior comprometimento, por isso suas classes se originam dos dois primeiros 

perfis funcionais. 

 Perfil funcional 1:  

                                                
28 Se caracteriza por exagerada resposta dos reflexos musculares. 
29 Contrações musculares que causam movimentos repetitivos ou de torção. 
30 Se caracteriza por movimento lento, involuntário, contorcido e com tremor dos dedos, mãos, pés e, em alguns 

casos, braços, pernas, pescoço e língua. 
31 Falta de coordenação de movimentos musculares voluntários e de equilíbrio. 
32 Na verdade, o manual traz ambos sob o nome de “classe funcional”, mas para melhor distinção entre uma e outra 

preferi empregar a nomenclatura de “perfil funcional” para as classes gerais e “classe ou classificação funcional” 

para as específicas da bocha. 
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Quadriplégico (Tetraplégico) Espástico / Atetóide / Atáxico / Misto: 

comprometimento severo em todos os quatro membros; grau de espasticidade de 3 a 

4, com ou sem atetose; pobre amplitude de movimento funcional e/ou pobre força 

funcional em todos os membros e no tronco; OU atetose severa com pobre força 

funcional e controle; OU ataxia severa; dependente de cadeira de rodas, tanto manual, 

com assistência, quanto motorizada, para a sua mobilidade. Incapaz de propulsar 

funcionalmente a cadeira de rodas.  

Controle de Tronco: Controle de tronco estático e dinâmico muito pobre ou 

inexistente. Dificuldade severa em se ajustar na cadeira de rodas, principalmente se 

posicionando com a coluna ereta, na hora de executar gestos esportivos.  

Membros Superiores: Limitação severa na amplitude de movimento funcional ou 

atetose severa. Por exemplo, movimento de arremesso reduzido com pobre finalização 

é evidente. A oposição do dedo polegar com outro dedo pode ser possível permitindo 

ao atleta realizar a preensão do objeto. Uma grande quantidade de diferentes formas 

de preensão e soltura de bolas pode ser observada neste grupo.  

Membros Inferiores: Não funcional, devido a espasticidade severa, amplitude de 

movimento e controle limitados. Movimento mínimo ou involuntário não deve ser um 

fator para tirar o atleta dessa classe. Não realiza a marcha funcional. (ANDE, 2009, p. 

13) 

 

 Desse perfil saem as classes BC1 e BC3, porém ainda se soma a classe BC3 pessoas 

com comprometimentos que não é de origem neurológica, mas que não possuem capacidade de 

pegar, segurar e arremessar de formar consistente a bola além da linha V da quadra. A classe 

BC3 é aquela cujos atletas utilizam componentes auxiliares para manusear e propulsar a bola.   

 Perfil Funcional 2: 

Quadriplégico (Tetraplégico) Espástico / Atetóide: comprometimento de severo a 

moderado da função; grau de espasticidade 3 com ou sem espasticidade; atetose 

severa; tetraplegia; pobre força funcional nos quatro membros e tronco, mas é capaz 

de propulsar a cadeira de rodas.  

Controle de Tronco: Controle de tronco estático é justo. Controle de tronco dinâmico 

é pobre como é demonstrado quando o atleta usa, obrigatoriamente, os braços ou 

movimentos com a cabeça para retornar a posição sentada com a coluna ereta, após 

um movimento, principalmente de flexão de tronco. Se o atleta for capaz de 

demonstrar rotação de tronco durante um arremesso (combinado com uma amplitude 

de movimento, como citado acima), deve ser alocado na classe funcional 3.  

Membros Superiores: Pode demonstrar destreza suficiente para manipular e 

arremessar uma bola. Frequentemente tem a habilidade de realizar um arremesso 

superior ou inferior. Em atletas com espasticidade ou misto a amplitude de movimento 

ativa não permite a flexão total do ombro nem sua elevação quando arremessando.  

Mão: Envolvimento de moderado a severo.  

Atletas com quadriplegia espástica: grau de espasticidade 3.  

Atletas com atetose frequentemente apresentam preensão esférica ou cilíndrica, mas 

demonstram dificuldade no controle da bola no momento da soltura.  

Membros Inferiores: Suficiente função em um ou em ambos os membros inferiores 

para propulsar uma cadeira de rodas. O atleta pode, consistentemente, propulsar uma 

bola de bocha com direção e velocidade suficientes para jogar.  

Os atletas na classe funcional 2, podem deambular, mas nunca corre funcionalmente.  

Nota: Se um atleta consegue propulsar a bola com os pés, como descrito acima, e 

assim o escolher fazer, podem competir como classe funcional BC1 na Bocha. 

 

 Desse perfil funcional sai a classe BC2 e eventualmente, como consta na nota a cima, 

alguns atletas que possuem esse perfil, mas optam por jogar a bola com os pés passam a 

pertencer a classe BC1. 
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A classe BC3 possui princípios de classificação diferente das demais, pois as patologias 

nela presente não tem origem neuronal. 

Esta classe funcional inclui atletas em cadeira de rodas com disfunção motora severa 

nos quatro membros de origem não cerebral (por exemplo, não apresentam 

espasticidade, atetose ou ataxia) que podem arremessar a bola consistentemente além 

da linha V da quadra de bocha com direção e velocidade suficiente para jogar. Atletas 

com as seguintes características (diagnósticos) podem ser elegíveis para esta classe 

funcional: Miopatias com força máxima menor que 3 a 5 nos ombros e incapaz de 

elevar o cotovelo acima do nível do ombro ao arremessar; lesão medular, tetraplégica 

completa ou incompleta incapaz de propulsar a bola e incapaz de elevar o cotovelo 

acima do nível do ombro ao arremessar; espinha bífida combinada com 

comprometimento nos membros inferiores como os descritos acima. 

Outras condições tais como distrofia muscular, esclerose múltipla ou doenças neuro-

motora que resultem em pobre força e/ou coordenação. Fatiga ou perda de força 

muscular deve ser um fator. Perfil funcional e mecânica de arremesso semelhante aos 

perfis 1 e 2. O atleta que não conseguem segurar e/ou arremessar a bola, 

consistentemente além da linha V da quadra de Bocha pode utilizar um sistema de 

ajuda (calha), e, portanto, podem ser alocados na classe funcional BC3.  

Membros Inferiores: Não funcional. Andante não funcional usa a cadeira de 

rodas para a maioria dos deslocamentos. Pode ocasionalmente andar em casa, mas 

necessita da ajuda de outra pessoa ou equipamento assistivo.  

Controle do Tronco: O atleta demonstra pobre força ou falta severa de 

coordenação combinado com um controle de tronco dinâmico pobre. Fadiga é um 

fator. O uso dos braços ou da cabeça para retornar a posição ereta quando da perda do 

equilíbrio após o movimento de arremesso é frequentemente necessária.  

Membros Superiores: Amplitude de movimento ativo é limitada, ou pela falta 

de força ou pela falta de flexibilidade.  

Pobre força ou controle de preensão e soltura é evidente. Isto pode ser 

frequentemente visto pelo uso constante da gravidade como mecanismo de propulsão.  

 O atleta pode ser capaz de arremessar a partir do nível do ombro ou acima, 

porém é incapaz de elevar o cotovelo ativamente acima do plano horizontal do ombro 

sendo somente a mão posicionada acima do nível do ombro. Em termos médicos, o 

atleta não possui flexão nem abdução ativa acima de 90 graus.  

O cotovelo não pode se posicionar acima do nível do plano horizontal do 

ombro, portanto a bola é propulsada frequentemente: a partir da preensão bilateral 

com arremesso ao nível do peito; por movimentos pendulares; pelo uso da assistência 

da gravidade.  

O atleta é capaz de demonstrar destreza suficiente para manipular a bola de 

forma independente e propulsar a bola consistentemente na quadra de Bocha, com 

direção e velocidade.  

O atleta é capaz de propulsar a cadeira de rodas. Porém movimentos rápidos 

não são possíveis.  

Devido à natureza do comprometimento, o atleta poderá receber uma 

categoria funcional de revisão (CR) e será classificado a cada competição. Esta 

decisão é de responsabilidade do Painel de Classificação. (ANDE, 2009, p. 19 – 20) 

 

 

2.3 O CORPO NO JOGO DE BOCHA 

 

 

Observar o processo de classificação funcional fez parte da etapa do campo onde eu já 

estava mais amadurecida. Passado cerca de um ano desde o primeiro contato com o time, já 
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estava familiarizada com as categorias êmicas, de modo que os aspectos mais gerais já não me 

eram tão problemáticos. 

A classificação funcional é sempre uma etapa dos campeonatos regionais e ocorre na 

tarde do primeiro dia antes mesmo da abertura oficial dos jogos. Os atletas foram avaliados 

obrigatoriamente na presença dos seus respectivos técnicos e era comum a companhia de algum 

acompanhante, geralmente um familiar, especialmente para aqueles que não conseguiam 

responder com clareza as perguntas que lhes eram feitas. Nesse dia passaram pelo processo de 

classificação 16 pessoas, algumas foram inelegíveis, outras classificadas ou classificadas em 

observação e ainda houve uma reclassificação.  

Assim que os atletas (ou atletas em potencial) entravam na sala, dirigiam-se a mesa onde 

estava sentado Júlio, o classificador, e ali respondiam um questionário que tinha desde 

perguntas sobre dados pessoais (nome, RG, escolaridade, etc) até perguntas sobre a rotina 

pessoal, frequência médica/fisioterapia, medicalização, histórico de cirurgias, rotina de treino e 

em qual classe estavam treinando33. As perguntas eram direcionadas a própria pessoa em 

processo de classificação, somente em casos que não se conseguia estabelecer uma 

comunicação com este, o acompanhante respondia por ele. A maior parte dos atletas, inclusive 

os mais novos, conhecia cada detalhe de seu histórico corporal. 

Após as perguntas foram realizados testes biomecânicos. O avaliador requisitou que 

movimentassem a cadeira de rodas (ou ao menos tentassem) até o local da sala que estava vazio, 

os que não possuíam essa capacidade eram levados até o local com auxílio de outra pessoa.  Ali 

Júlio pediu que jogassem algumas bolas com a maior força que pudessem em uma bola alvo 

que se localizava do outro lado da sala, o que observava com bastante atenção. Num terceiro 

momento, Júlio tocava os ombros, braços e mãos e, então, por vezes dava pequenos sustos nos 

atletas isso, segundo ele, daria para verificar melhor o nível de atetose que a pessoa possuía. Os 

casos mais fáceis de chegar à classificação, na observação de Júlio, eram os que entravam na 

sala de posse da calha, ele me disse: “ah, quando vejo a pessoa entrando com a calha já fico 

aliviado, é difícil os técnicos errarem sobre isso, aí eu não tenho muito o que fazer e o trabalho 

é mais rápido.” 

Peter Fremlin (2011) em sua tese sobre “Corporalidades de Chumbados” resolve 

                                                
33 Os técnicos incorporam os novos atletas na classe que eles julgarem que seja correspondente, mas às vezes o 

processo de classificação verificou que a pessoa era, na verdade, inelegível ou estava na classe errada – isso foi 

mais como entre BC1 e BC2. Nem sempre os técnicos aceitavam tão facilmente esses resultados e, então, tentavam 

negociar com o classificador o destino do atleta em potencial. 
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abandonar a categoria “deficiência” em seu trabalho por entende-la como limitante em certos 

aspectos e pretende “desenvolver uma visão para entender corpos e movimentos” (2011, p. 5). 

Nesse sentido, coloca as “corporalidades” como sua categoria de análise, pois esta não se 

resume a um corpo, na verdade algumas corporalidades necessitam de vários corpos. 

“Corporalidades” é então definida como uma conjunção de “corpos”, objetos” e “palavras” e, 

assim, Fremlin trabalha, por um lado no sentido de desprivilegias corpos individuais e os 

concebe a partir das relações nas quais eles existem. Por outro lado, procura trazer para o plano 

social experiências corporais consideradas atípicas. Porém, para ele, mais importante que 

demarcar essas experiências como atípicas ou não, é constatar que há “uma grande diferença 

em termos de corpos e corporalidades. Não falo de ‘o corpo’ ou a ‘corporalidade’, mas sim de 

um olhar que tem a diversidade corporal como elemento estruturante. Falo de ‘corporalidades’ 

e, com o plural, constato a multiplicidade inerente em face da qual minhas descrições se a 

apresentam parciais.” (2011, p. 13). Desse modo, a diferença de corporalidade existe nas 

relações sociais e o processo de escolha entre os recursos disponíveis. 

O debate sobre a deficiência é extenso e ganha força com o chamado “modelo social da 

deficiência”, desenvolvido na Inglaterra nos anos 70 pela Union of Physically Impaired Against 

Segregation (UPIAS), e tem suas bases na distinção entre lesão – impairment – e deficiência – 

disability. Esse movimento entende as pessoas deficientes - disabled peoples - como parte de 

um grupo de opressão social, distinguem as lesões que elas têm da opressão que sofrem e, o 

mais importante, definem deficiência com opressão social e não uma desvantagem em si 

(SHAKESPEARE, 2002). Fremlin faz sua análise das corporalidades a partir desse 

entendimento, mas no meu campo faz mais sentido dar voz a crítica proposta por Tom 

Shakespeare, destacada no texto do antropólogo Pedro Lopes: 

“Embora as pessoas deficientes [no original, disabled people] tenham de 

encarar a discriminação e o preconceito, tal como as mulheres, as pessoas gays e 

lésbicas e as minorias étnicas, e embora o movimento pelos direitos da pessoa com 

deficiência [no original, disability rights movement] se assemelhe em sua forma e 

atividades a muitos desses outros movimentos, há uma diferença importante e central. 

Não há nada intrinsecamente problemático em ser uma mulher, ou ter uma orientação 

sexual, cor de pele ou formato corporal diferente. [...]. Remova-se a discriminação 

social e mulheres, pessoas de cor [no original, people of color] e pessoas gays e 

lésbicas serão capazes de florescer e participar. Mas pessoas deficientes encaram tanto 

discriminação quanto limitações intrínsecas. [...]. Mesmo que barreiras sociais sejam 

removidas tanto quanto possível, continuará a ser desvantajoso viver com muitas 

formas de lesão [no original, have many forms of impairment]. [...] “Orgulho 

deficiente” [no original, “Disability pride”] é problemático, pois é difícil elaborar a 

deficiência como um conceito, na medida em que ela se refere a uma limitação ou 

incapacidade, ou então à opressão e à exclusão, ou ainda a ambas as dimensões” 

(Shakespeare, 2010, p. 272, apud Lopes, 2014, p. 11). 

 

Sendo assim, como observado por Rojo (2017): 
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sem negar os aspectos culturais da discriminação social sofrida por pessoas com 

deficiência, aponta-se simultaneamente para a especificidade desta situação, em 

contraste com outros tipos de situações de preconceito. De forma semelhante, o estudo 

do processo de classificação funcional ajuda a problematizar tanto a universalidade 

da categoria “deficiência” – escalonando diferentes corporalidades em classes que 

agrupam potencialidades semelhantes – quanto aponta para a arbitrariedade desta 

categoria em contextos específicos [...] em que uma equipe de classificadores deve 

definir se a deficiência apresentada por uma pessoa é suficiente ou não para “torna-la 

elegível”, ou seja, identifica-la, pelo menos em termos do esporte adaptado, como 

alguém com ou sem deficiência. (ROJO, 2017, p. 2). 

   

Minha proposta é pensar o “corpo atlético” dos jogadores de bocha a partir da noção de 

corpo desenhada por Schilder, apresentada no início do capítulo. No entanto, pretendo caminhar 

com a ideia de “corporalidades” proposta por Fremlin enquanto houver pontos de encontro entre 

as duas ideias.  

 

 

2.3.1 O “corpo atlético” do jogador de bocha 

 

 

 Entendo aqui como “corpo atlético” não necessariamente um corpo que possua densa 

musculatura; que tenha abdômen, braços e pernas definidos mediante exercício físico exaustivo. 

O “corpo atlético” do jogador de bocha deve ser entendido com um corpo que se une, ou seja, 

que é formado a partir de conjunções específicas e se torna apto para participar do jogo. 

 O primeiro elemento que compõe esse corpo é, como vimos, a deficiência. Ele é 

delineado nesse ponto, sobretudo, pelo saber biomédico que primeiro o diagnostica, depois o 

torna elegível e, por último, o classifica em termos de potencial residual. O conhecimento 

biomédico também se faz – ou deveria fazer – presente no cotidiano dos treinos onde junto a 

este é necessário, segundo Júlio, o tratamento fisioterápico. Houveram dois casos durante a 

classificação funcional em que isso foi salientado. 

 Rodrigo já havia participado de campeonatos regionais pela Andef alguns anos antes, 

por um período ele parou com os treinos e, no ano que participei do processo de classificação 

funcional, ele tinha voltado a treinar. Nos campeonatos que havia participado ele competiu pela 

classe BC2, mas a técnica entendeu que, depois desse tempo, ele deveria passar novamente pela 

classificação. Durante sua entrevista com Júlio ele mencionou esse histórico. Júlio lhe 

perguntou sobre suas cirurgias e Rodrigo, com certo ar de orgulho, respondeu que nuca tinha 

feito. Júlio retrucou rindo: mas PC sem cirurgia é difícil, hein?! E, então, foi perguntado sobre 

a fisioterapia. Rodrigo respondeu que seu pai era fisioterapeuta, mas raramente faziam algum 
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tipo de treinamento. Júlio respondeu que se ele fizesse o tratamento fisioterápico suas condições 

físicas estariam melhores, seus movimentos mais fáceis e não precisaria ser realocado em outra 

classe. Ao final, Rodrigo foi reclassificado e passou a pertencer a classe BC134.  

 Tamires havia entrado recentemente para o time de bocha da Andef, Beatriz me disse 

que logo que a viu teve certeza de que se tratava de uma atleta BC1 por seus movimentos serem 

idênticos ao de uma outra atleta dessa classe que pertence a outra associação do Rio de Janeiro. 

Começou a treiná-la como BC1, mas durante a classificação Júlio disse que ela poderia 

concorrer pela classe BC2 se recebesse tratamento fisioterápico adequado. Beatriz e Júlio 

passaram algum tempo discutindo o destino de Tamires e, ao final, concordaram que ela seria 

provisoriamente alocada entre os BC1, mas que deveria passar pela fisioterapia para melhorar 

os movimentos e no próximo campeonato passaria por reclassificação. 

 Em ambos35 os casos se verifica que há o saber biomédico operando para além do 

processo de classificação. Ele adentra a esfera do cotidiano dos atletas e visa melhorar sua saúde 

física para melhor desenvoltura no esporte.   

 O segundo elemento que verifico para a composição de um “corpo atlético” é a cadeira 

de rodas. Como vimos até aqui, o jogo de bocha foi pensado exclusivamente para cadeirantes e 

mesmo que um atleta consiga, fora de quadra, andar com ou sem auxílio, no momento do jogo 

é imprescindível o uso da cadeira. 

 Houve um caso, durante a classificação funcional, em que uma menina, assim que entrou 

na sala Júlio falou: “você veio aqui para jogar basquete? Acho que está na classificação errada!” 

A menina, desentendida, olhava para a mãe sem saber o que responder. Júlio acrescentou: “sua 

cadeira não é boa para jogar bocha, ela projeta seu corpo para fora e as rodas se movimentam 

mais rápido que uma cadeira tradicional, isso pode te prejudicar durante a partida”. Classificada, 

ao final, Júlio pediu que ela trocasse de cadeira para participar do próximo campeonato. 

 No dia seguinte, quando já tinha começado o campeonato, me pareceu que Júlio tinha 

previsto o que aconteceria. Na primeira partida que essa menina participou, sua cadeira 

começou a se movimentar sozinha durante suas jogadas, além dela esquecer de travar as rodas, 

elas se movimentavam mais rápido e fez com que ela saísse da área de jogo que deveria ficar, 

o que resultou em diversas infrações e penalizações. Conversando com Beatriz sobre esse caso, 

                                                
34  O caso de Rodrigo era visto como um “problema” por parte do grupo de bocha. Em muitas ocasiões as pessoas 

conversavam sobre ele com certo pesar e diziam que por descuido dos pais ele não recebia o tratamento necessário 

para melhor desenvoltura corporal.   
35 Há aqui também uma questão da subjetividade num processo que se pretende objetivo, no entanto não pretendo 

discutir sobre isso. ARAÚJO (2011) e ROJO (2017) desenvolvem melhor essa temática. 
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ela me disse que uma cadeira comum, mesmo sem travar as rodas, dificilmente se locomoveria 

daquela forma. 

 As bolas de jogo eram tratadas com muito apreço pelos jogadores. Na Apresentação 

dessa monografia falei um pouco das diversas texturas que podem compor um kit de jogo de 

cada atleta. Alguns fornecedores dos kits enviavam as bolas dizendo ser na textura ideal para a 

classe do atleta, porém nem sempre elas vinham da forma como cada um achava melhor, então, 

elas passavam por um processo de aperfeiçoamento, geralmente para torná-las mais macias. 

André era um dos jogadores que se tornou mais próximo a mim, conversávamos bastante e 

através dele descobri mais detalhes do jogo. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco mais 

de perto seu processo de criar seu kit e foi ele quem me explicou os detalhes sobre esse tema. 

Suas bolas eram bolas de Portugal, as mais caras e as mais cobiçadas entre os atletas36. André 

disse que, para amaciar as bolas, ele cuidadosamente abria um buraco na costura da bola, 

retirava um pouco do granulado – até que a bola ficasse um pouco a cima do peso mínimo 

estabelecido pela CPISRA – então a bola era novamente fechada. Essa bola era amaciada agora 

com as mãos, apertando repetidas vezes, jogando de uma mão para outra, esse último processo 

poderia levar dias, até chegar na textura ideal e, assim, ele e outros atletas, criavam as bolas 

macias e super macias que compunham seus kits. 

 Em um dos treinos do time da Andef surgiu o assunto da maciez da bola, eles haviam 

chegado recentemente de um campeonato brasileiro, e me diziam que lá parecia que tinham 

umas bolas adulteradas, fora dos padrões estabelecidos, porque não era normal o que viam. Até 

que Beatriz falou: “Não sei o que aquele cara faz com a bola dele, ela é tão macia que parece 

uma mãe abraçando os filhos, ela gruda na branca e não tem bola dura que tire!”  

 Junto as bolas, a quadra é algo muito discutido entre eles. Ela precisa ser confeccionada 

de modo a não alterar o direcionamento e força empregados no lance. De vez em quando eu e 

toda a turma brincávamos com Rogério que era pra ele desistir porque ele era muito ruim pra 

jogar, não “colava” nenhuma de suas bolas na branca, ao que ele respondia: “essa quadra que é 

muito ruim, fica atrapalhando minhas jogadas planejadas, fazendo a bola ‘descair’ e aí erra meu 

lance”. A quadra da Andef, mesmo depois da reforma, era alvo de bastante crítica entre os 

atletas, Beatriz mencionou diversas vezes suas queixas a direção sobre esse assunto, queria essa 

melhoria para que seus atletas pudessem obter um melhor desempenho possível.  

                                                
36 Eram também as mais difíceis de se conseguir. Elas eram fabricadas em Portugal e trazê-las era difícil, como as 

bolas eram preenchidas de um plástico granulado, ao passar pela polícia no aeroporto elas precisavam ser 

inspecionadas e geralmente as bolas eram rasgadas nesse processo. Como são caras dificilmente alguém se 

arriscava a trazer. Eles me disseram que a maneira que conseguiam as bolas era quando a seleção ia a Portugal em 

alguma competição, no entanto era raro isso acontecer. 
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 Esses elementos que falei até aqui compõem o “corpo atlético” de todos as classes 

funcionais. É em conjunção com essa cultura material que se forma o corpo atlético do jogador 

de bocha, no entanto há dois outros elementos que se conjugam com os demais apresentados e 

compõem o corpo atlético dos BC3, a saber: o calheiro e a calhas.  

A frase que abre esse capítulo foi a que me chamou atenção para o estudo desses 

elementos que constituem a ideia de corpo que aqui me propus a analisar. Na espera do ônibus 

que partiria rumo a Petrópolis, na ocasião do primeiro campeonato que participei, Beatriz e 

Alan tiveram o seguinte diálogo: 

Alan chegou e Beatriz perguntou a ele se havia trazido a sua calha, ele disse que não, 

que ela estava lá em cima [na quadra onde estão alocados todo material da bocha, 

temporariamente]. 
Beatriz: eu só vi o pé e trouxe 
Alan: mas eu deixei lá, não?! 
Beatriz: gente, a calha faz parte do corpo de vocês, têm que cuidar dela. 

(Fragmento do caderno de campo, abril de 2014) 

 

 A edição de 2006 do manual que a ANDE disponibiliza é muito rico para aprofundarmos 

essa discussão. No item que trata do auxílio que cada classe funcional pode receber, eles 

descrevem o auxílio aos BC3 da seguinte maneira: 

Para os atletas da classe BC3 (que apresentam severo comprometimento motor nos 

quatro membros), as regras de bocha (segundo CP-ISRA) permitem que o jogador 

seja assistido por uma pessoa que tem como função, além de direcionar a calha 

(dispositivo auxiliar), seguindo rigorosamente as indicações do jogador, pode também 

arredondar a bola se for necessário, entregá-la e segurá-la até o momento da soltura 

na calha pelo atleta. Porém essa ajuda só será autorizada ao assistente (também 

denominado “calheiro”) mediante sinal ou indicação do atleta quando da sua vez de 

jogar. Por essas exigências da regra, faz-se necessário um treinamento intensivo e, 

sobretudo, harmonioso entre o atleta e o calheiro. Normalmente é escolhida, entre os 

auxiliares, a pessoa de maior compreensão e sincronia com o atleta, na maioria das 

vezes, pais ou familiares. Essa comunicação pode ser feita de forma oral ou pela 

interpretação de gestos e expressões (maioria dos casos) e sempre partindo do atleta. 

O calheiro não pode, em hipótese alguma, se comunicar com o atleta e deverá colocar-

se sempre de costas para o jogo. Alguns tipos de treinamento devem ser considerados 

específicos para essa classe, de forma que o calheiro e o atleta tenham atuação única 

e precisa, permitindo que a ajuda do auxiliar seja em decorrência do raciocínio e 

iniciativa do jogador e, principalmente, da sintonia que os une. 

Exemplo: O calheiro e o atleta devem ter treinado e combinado exaustivamente todos 

os diferentes tipos de sinais e principalmente expressões utilizadas no decorrer da 

partida, tais como jogo curto (calha alta e o quanto alta), jogo longo (calha baixa e o 

quanto baixa), para esquerda, para direita e assim sucessivamente, até mesmo após 

jogar uma bola quando, pela expressão do atleta, o calheiro perceber se foi uma boa 

jogada ou não. Em resumo, o assistente do atleta BC3 deve ser uma pessoa escolhida 

primeiramente pelo próprio jogador e deverá acompanhar todos os treinamentos com 

a mesma disponibilidade do competidor, compreender todo o processo da modalidade 

e que, acima de tudo, deseje ajudar sem, contudo, influenciar nas decisões do atleta. 

Deve ser paciente e sensível, conviver com o atleta o maior tempo possível, ajudá-lo 

nas dificuldades da vida diária, assim como na hora da alimentação e higiene, 

fortalecendo a interação entre eles. 
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É interessante perceber o nível de interação entre o atleta e seu “calheiro” proposto pelo 

manual, assim, aqui os limites da imagem do corpo extrapolam os limites de uma cultura 

material e agrega um novo corpo, que se configura como uma extensão do corpo do próprio 

atleta, formando uma nova unidade. Integrando o “corpo atlético” desses jogadores de bocha. 
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3 “VOCÊS SÃO MEU ORGULHO”: O DELINEAR DA SOCIABILIDADE ATRAVÉS 

DAS EMOÇÕES E APONTAMENTOS SOBRE O “LEGADO” PARALÍMPICO 

 

 

3.1 PENSANDO EMOÇÕES 

 

 

Meu primeiro contato com a revista “Vitória” foi através do professor Luiz antes mesmo 

de minha primeira ida ao campo. Ele havia ganhado várias das edições e me deu algumas para 

ter uma ideia de como era a Andef. O nome da revista é um pouco mais extenso: “Vitória da 

pessoa com deficiência e mobilidade reduzida”, suas edições tratavam de temáticas relevantes 

para essas pessoas, como: projetos de inclusão, acessibilidade, esporte, lazer, saúde e, para além 

do editorial assinado pelo presidente da instituição, todas as edições trazem entrevistas, quer 

com atletas, quer com alguma personalidade importante para o meio.  

Gostaria de trazer aqui, em especial, a entrevista concernente a primeira edição que 

ganhei após minha entrada no campo, pois essa me suscitou questões iniciais sobre o tema das 

emoções. Minha preocupação neste primeiro momento do texto é, na verdade, uma elucidação 

do que vem a seguir: procuro reconstituir a trajetória do meu pensamento em relação a questão 

das emoções no contexto paralímpico. Pensar a Antropologia como construtora de questões é, 

portanto, a chave para entender esta parte inicial do capítulo. Essa perspectiva também me 

permite pontuar que não necessariamente as respostas sejam mais importantes que as perguntas. 

Assim, é bastante difícil responder de forma efetiva as questões que serão levantadas. Antes de 

contextualizar tais questões, minha tentativa é de interpretar, mesmo que de forma limitada, os 

discursos apresentados que me auxiliaram para pensar a segunda parte do texto. 

 A 35ª edição (Abr/ Mai/ Jun - 2013) da revista “Vitória” traz a entrevista com a nadadora 

Edênia Garcia37 que é tricampeã mundial de natação, possui três medalhas paralímpicas (Atenas 

2004, Pequim 2008 e Londres 2012) e conquistou medalha de prata no Rio 2016. A entrevista 

centraliza a trajetória da atleta no esporte, desde a descoberta de sua doença até às suas 

expectativas para o futuro.  

Edênia conta: 

Nasci com uma doença hereditária e degenerativa. Somente através da natação 

consegui ter melhor qualidade de vida e prolongar meus movimentos. Lembro-

me do primeiro contato com a piscina como se fosse hoje: a professora Suzana 

começou com um teste muito rápido e prático (mergulho, pernadas, braçadas, 

                                                
37 Por ser figura pública escolhi não utilizar um pseudônimo para esta atleta. 
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e, claro, flutuação). Na época, lembro que mergulhar era um pouco difícil, 

minha pernada não era tão eficiente, mas a flutuação, essa sim foi mais fácil 

[...] no dia 14 de março de 2000, apaixonei-me pela natação. [...]. Decidi ser 

nadadora de alto rendimento quando percebi que seria por intermédio do 

esporte que poderia ter mais movimentos e, com isso, ser mais independente. A 

partir de então a natação virou minha paixão. (VITÓRIA, 2013, p. 10) 
  

É notório que Edênia em sua fala mobiliza um vocabulário emotivo para tratar do seu 

envolvimento com o esporte paralímpico, no entanto, o mais importante aqui é destacar que o 

enfoque desta pesquisa não vê as emoções como algo “natural” porque está ligada ao corpo 

biológico. Nesse sentido, minha intenção é inspirada em algumas autoras a trazer as emoções 

para uma análise sociocultural.  

Lila Abu-Lughod e Catherine Lutz reuniram em “Language and the politics of emotion” 

(1990) textos que tratam de forma singular as emoções enquanto discurso. Ao introduzir a obra 

as autoras assinalam, de forma sistemática, suas ideias sobre o estudo das emoções e apontam 

os perigos de algumas estratégias nesse campo de estudo. 

A primeira perspectiva problemática de abordagem é de “essencializar” a emoção. Esta 

perspectiva retira a atenção da vida social e daquilo que a própria manifestação da emoção 

implica. Ou seja, o estudo das emoções de uma perspectiva essencialista indica um modo de 

investigação a partir de relatos introspectivos. Um segundo problema dessa abordagem é o 

reforço que ela dá à pressuposição da universalidade das emoções e, assim, pensa-se a emoção 

como um dado da natureza. Ambos problemas tornam essa estratégia de análise insuficiente 

para uma abordagem que se pretende sociocultural. As autoras falam de estudos que trabalham 

com um viés interpretativista os quais percebem a emoção enquanto realidades que intervêm 

no comportamento e nas relações sociais. E incluem: se o significado da emocionalidade difere 

entre culturas e se as aplicações das práticas emocionais à organização social são variáveis, 

então qualquer certeza sobre universais encontra-se abalada (1990, 5-6). Outra estratégia é a de 

historicizar as emoções, analisar os discursos, a subjetividade e o self pela chave da história. 

Para as autoras essa chave analítica é repulsiva, pois, por vezes, se enxerga a emoção numa 

linha histórica ascendente, partindo de emoções rudimentares às emoções civilizadas. A 

estratégia mais interessante para essas autoras é seguir o caminho que optou Foucault ao se 

debruçar no estudo da sexualidade. Traçar uma genealogia da própria “emoção” e ocupar-se em 

investigar como as emoções vieram a se constituir em sua forma atual. Elas estão dizendo sobre 

as emoções tal como, nós, os ocidentais a pensamos e, então, pensar como ocorre a produção 

do self, uma vez que, para nós, a emoção constitui o cerne do self, da nossa individualidade. 
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Por fim as autoras trazem com mais importante, dentre todas as análises, aquela que 

encaram como mais produtiva. Nesse sentido, advogam por um estudo das emoções que parta 

da análise dos discursos emotivos e dos discursos sobre emoções.  

Antes de tudo é fundamental entender o que estas autoras entendem por “discurso”. Elas 

partem do princípio que, na Antropologia, “discurso” é um termo apropriado do vocabulário 

francês pós-estruturalista e essa apropriação é feita sob influência dos antropólogos linguistas. 

Embora as autoras discorram sobre distintos modos de se pensar “discurso” dentro da 

linguística, aqui, limitarei dizer que o interesse analítico é na linguagem em contexto, em texto 

e no caráter público e social do que se estuda. A forma como elas abordam o discurso é a 

sugerida por Michel Foucault, que vê os discursos como práticas que formam de modo 

sistemático os objetos dos quais falam. 

Portanto, sabendo que o discurso emocional é uma forma de ação social e por isso possui 

efeitos sobre o mundo e que esses efeitos são lidos por sua audiência de um modo culturalmente 

informado, podemos pensar: o que o discurso de Edênia está projetando sobre o seu mundo 

social, uma vez que sua fala se encontra num contexto de maior alcance para o meio esportivo? 

Podemos compreender de melhor forma nossa questão se atenrarmos para o desenrolar 

da entrevista: 

Revista Vitória: Como você observa o crescimento do esporte paralímpico 

desde que começou a competir? 
Edênia Garcia: O maior crescimento foi no olhar sobre o paradesporto. Hoje, 

o Brasil enxerga que somos um esporte de alto rendimento, e não mais como 

meros coitadinhos fazendo uma reabilitação. 
Revista Vitória: Quais as suas expectativas para os Jogos 2016? 
Edênia Garcia: As melhores possíveis. [...] No aspecto geral, espero realmente 

que deixemos um legado para o nosso país, tanto para o esporte quanto para a 

cultura e a sociedade. 
Revista Vitória: Depois de ter participado dos Jogos Paralímpicos de Londres 

2012, que legado você espera do Rio e do Brasil em 2016? 
Edênia Garcia: Sinceramente, espero um legado de uma país mais acessível, 

mais esportivo e culturalmente aberto para as adversidades [sic]. No geral, 

sonho com um país que valorize seus atletas e que passem a ter a atividade 

física como forma de melhoria de vida. [colocar citação]  
    

A questão agora segue dois caminhos que dialogam entre si: verifico que os discursos 

emocionais nas falas que trouxe de Edênia dizem respeito à construção do “Eu” (MAUSS, 

2003) de forma mais individualizada sugeridas pela categoria da “paixão” que é usada por ela 

para falar de sua relação com o esporte que pratica. Em sua fala essa relação toma sentido na 

medida que o esporte transforma sua relação com seu próprio corpo. 

A questão também diz respeito à construção de um “Eu” mais amplo que se articula pela 

mobilização da categoria da “esperança” e sugere apontamentos para um legado paralímpico. 
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Assim, essa categoria me parece seguir a percepção de Rachel Aisengart Menezes (2011). A 

propósito de seu ensaio sobre a “Experiência de Quase-Morte” - ou EQM -, Menezes, discute 

que a categoria da “esperança” diz respeito a situações de revolução e transformação social e 

pessoal e essa se contrapõe aos sentimentos de desespero e desamparo, esta categoria está 

profundamente ligada a ideia de temporalidade, pressupondo a possibilidade de futuro e a 

realização de um desejo. 

O estigma, ou melhor, a desconstrução dele, aparece como articulador dessas ideias do 

“Eu”. Para Erving Goffman (1988) o estigma está relacionado a situação dos indivíduos que 

estão inabilitados para a aceitação social plena. Sendo o termo usado para designar atributos 

profundamente depreciativos que levam ao descrédito da pessoa estigmatizada. A fala de Edênia 

evidencia a presença de estigma em relação às pessoas com deficiência, uma vez que estes são 

vistos como “meros coitadinhos fazendo uma reabilitação”. No entanto ela indica que o 

crescimento do esporte paralímpico engendra um outro olhar sobre a pessoa com deficiência, 

desse modo, o conceito de “compaixão” tal como apresentado por Candace Clark em “Misery 

and Company” (1997), parece tomar sentido aqui. Clark pontua a compaixão como parte da 

vida fenomenológica dos americanos contemporâneos, sendo seu contexto de análise 

americanos estado-unidenses. Pensa a “compaixão” a partir de seu caráter social e, segundo ela, 

esta é uma das muitas conexões emocionais que ligam as pessoas umas às outras.  O fato de 

Edênia pensar o crescimento do esporte paralímpico como um processo de mudança de 

perspectiva, mediante a visibilidade das pessoas com deficiência como atletas de alto-

rendimento, sugere um rompimento com o enquadramento dos “meros coitadinhos”, isto é, um 

rompimento com a visão estigmatizadora através dessa conexão que a compaixão estabelece. 

 

 

3.2 O TIME DE BOCHA EM PERSPECTIVA   

 

 

 Os diversos campeonatos nacionais e internacionais são eventos que geram muita 

expectativa entre os jogadores com os quais desenvolvi interlocução. Assuntos referentes a esse 

tema surgia cotidianamente durante os treinos e eles tanto rememoram suas disputas passadas, 

quanto faziam planos para as vindouras. Afinal, o treino existia e exigia muita dedicação dos 

atletas justamente para essa finalidade. Para eles o ano começava38 com as expectativas voltadas 

                                                
38 Isso, é claro, partindo da perspectiva do indivíduo enquanto atleta e não em seus projetos pessoais e familiares 

fora dali. 
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para o primeiro campeonato – o campeonato Regional Leste de Bocha Paralímpica39 – e este 

abre portas para outros dois – brasileiro individual e brasileiro de pares e equipes – e terminava 

com o balanço de como fora aquele ano: quais foram as conquistas, os ganhos e também 

começam a fazer planejamentos para o próximo ano. Àqueles que já tinham um acúmulo maior 

de experiências e medalhas também estava aberta a possibilidade de convocação por parte da 

seleção brasileira para, inicialmente, a semana de treinos que precede alguns campeonatos 

internacionais e, posteriormente, a vaga definitiva na equipe para determinada competição. 

 O regional reunia equipes do estado do Rio de Janeiro e Juiz de Fora e dava direito aos 

três primeiros colocados de cada classe (BC1, 2, 3 e 4) e participarem dos dois campeonatos 

brasileiros. Esta competição também possuía três colocações relativas às instituições: o time 

que fizesse maior número de medalhas de ouro vencia a competição. A Andef, até o momento 

final da pesquisa, havia ganhado onze vezes em primeiro lugar na contagem de medalhas. 

Os campeonatos brasileiros eram a possibilidade de angariar bolsa atleta aos três 

primeiros colocados de cada classe. Para além da oportunidade de crescer no esporte adquirindo 

experiências, cada competição de nível nacional era também a possibilidade de ganhar uma 

determinada quantia em dinheiro referente aos próximos doze meses. 

Durante os treinos pude compreender como se dava a dinâmica das relações no espaço 

propiciado pelo esporte. Nesse sentido, a integração dos familiares com os atletas era de 

importância fundamental para pensar o grupo que ali se constituía. A cena que abre meu trabalho 

de campo junto ao time de bocha foi bastante sintomática para pensar a forma de sociabilidade 

desenvolvida entre meus interlocutores. Embora já apresentada no capítulo metodológico, 

reproduzo aqui novamente: 

Cheguei na quadra, fui me aproximando a um tablado que fica no canto 

lateral, me apresentei e cumprimentei os que estavam próximos e perguntei o 

que estava acontecendo, me disseram que seria uma seletiva interna da classe 

BC2 para saberem quem iria ao “Campeonato Regional Leste de Bocha”, me 

explicaram que dessa classe poderia ir somente três jogadores e a técnica treina 

quatro e por isso estariam fazendo a seletiva. Próximos a este tablado estavam 

alguns dos jogadores e algumas mães, perguntei quem era o técnico - perguntei 

“o técnico” porque já estava acostumada com a presença majoritária de homens 

como treinadores na Andef para minha surpresa, dessa vez seria diferente. A 

Beatriz, que é a técnica, no entanto, estava observando os jogos da seletiva, 

enquanto um homem cadeirante seria o árbitro – no final do dia descobri que 

este homem era outro atleta que estava auxiliando a seletiva – esperei terminar 

para me apresentar a ela. Não diferente dos outros técnicos, consentiu que eu 

participasse dos treinos e se demonstrou aberta a conversar e também me 

autorizou a fazer perguntas aos seus atletas caso fosse necessário. (nota do 

diário de campo) 
 

                                                
39 Daqui em diante chamado apenas de “regional”. 
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 O ponto que quero assinalar trata da inevitável atenção que dei à presença de um grupo 

que não o de atletas nesse primeiro contato. É interessante perceber que o grupo de mães ali 

presente me saltou aos olhos embora eu ainda não soubesse a importância que posteriormente 

essa presença tomaria para a construção de questões em torno sociabilidade naquele espaço. 

Pensando em perspectiva, acredito que essa percepção primeira se deu pelo fato de ter 

acompanhado outros esportes antes de chegar a bocha e não ter sentido tamanha integração.  

 Como já sabemos, este estudo parte dos discursos que envolvem emoções para analisar 

as políticas da vida cotidiana dessas pessoas. A proposta em trazer as falas presentes nas redes 

sociais de alguns que compõem o grupo só faz sentido na medida que elas condensam parte da 

dinâmica social por mim vivenciada junto deles.  

Com intuito de clarificar o desenvolvimento da minha ideia sobre a sociabilidade, dividi 

esse momento do texto em três partes. Sendo assim, as primeiras falas que trago são da ou 

referem-se à técnica do time. Essas falas envolvem o momento ápice de competições nacionais 

e internacionais onde os atletas conquistaram medalhas e/ou troféus. Os discursos apresentados 

fazem parte de “atualizações de status”, “compartilhamentos” e “comentários” registrados no 

Facebook e, para compor esse diálogo, trago também a dimensão do trabalho de campo. 

Rogério postou um conjunto de fotos suas no regional junto a sua “calheira” e pôs a 

seguinte legenda: 

Em Romanos 13:7 no final do versículo a Bíblia diz que devemos dar honra a 

quem merece honra. E não posso deixar de dividir essa conquista com você, 

que me incentivou, me motivou, me ensinou, me mostrou que eu era capaz, 

formamos uma dupla e tanta para conquistarmos esse título. Você faz parte 

disso, 30%!  #campeonatoregional #bochaadaptada #BC3 #2015 

#parceriaforte #sabemuito #campeões #Andef #AndefCobras 
 

Rogério pertencia a classe BC3, portanto, precisava de alguém que o auxiliasse 

ativamente durante o jogo, em seu primeiro campeonato Beatriz realizou também esse papel. É 

interessante pensar o modo como Rogério utiliza a categoria “honra” para dar nome ao que 

Beatriz representa e não só por sua participação ativa no jogo, mas por tê-lo incentivado, 

motivado, ensinado e mostrado que ele era capaz. 

Essa fala é extremamente importante para trabalhar com a ideia da centralidade da 

técnica dentro desse contexto, por ela propiciar o desenvolvimento das relações no grupo como 

um todo. Parte disso, certamente, acontecia porque a posição em que ela se estabeleceu 

demanda essa centralidade, afinal é ela quem treinava e preparava os atletas para as 

competições. O que eu gostaria de apontar, no entanto, é em como ela agia para o agrupamento 

dessas pessoas, para isso eu trago duas situações vivenciadas em campo para melhor elucidação. 
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Em minha segunda semana de trabalho de campo encontrei duas novas pessoas no 

grupo, Joana e seu marido Ricardo. Ambos haviam chegado a pouco tempo na Andef e a 

procuraram afim de darem continuidade a uma atividade de reabilitação que faziam uns anos 

antes em outra instituição. Passaram pela triagem e foram designados para atividades na piscina. 

Àquela época o time de bocha ainda treinava na quadra próxima ao restaurante e à piscina. 

Beatriz conta que logo quando viu o casal perto da piscina fez questão de ir conversar com eles 

porque Joana, como cadeirante e “tetra” [tetraplégica], tinha toda condição de ser atleta de 

bocha40. Beatriz se indigno com o fato de não terem sugerido à Joana o jogo de bocha e a terem 

mandado para a piscina, por conta dos espasmos e também por não poder desenvolver 

movimentos corporais necessários na natação e assim trouxe mais uma para sua equipe.  

A entrada de Joana para o time conduzido por Beatriz é um exemplo do que a técnica 

algumas vezes me relatou. Segundo ela, boa parte de seus atletas foram “pescados”. Sempre 

que via alguém na rua ou nas instalações da Andef que possuía uma corporalidade com 

potencial para jogar e tinha a oportunidade de convidar para conhecer o jogo, não hesitava em 

fazê-lo.  

Certa vez cheguei na Andef e subi para a quadra – na ocasião a quadra estava sendo 

compartilhada com outras modalidades – bem ao lado do treino da bocha estava acontecendo 

um treino de judô41. Reparei um menino cadeirante – me parecia PC – dentro dos limites da 

quadra pertencente ao judô, assim que Beatriz teve oportunidade, chegou perto de mim e disse: 

“olha lá, que absurdo! Como pode um cadeirante ficar no judô?”. Perguntei: “Mas por que ele 

está lá?”. Ela: “Porque eu discuti com a mãe dele e aqui na bocha ele não treina. Não pelo 

garoto, mas pela mãe mesmo!”.  

Eu nunca soube o motivo da discussão, mas ela sugere, através da análise que esse 

capítulo se propõe, o que apontei a cima: a técnica agindo na constituição do grupo e não só 

dos atletas, mas do grupo mais amplo que se forma através do esporte. Essa situação evoca a 

importância da boa relação da família com a técnica para a permanência no grupo. Aquilo que 

em alguns esportes se daria na relação técnica-atleta, ao se constituir um grupo em torno das 

atividades do time, os “outros” passam a ter certas responsabilidades para a permanência no 

grupo. 

                                                
40 Ricardo também deficiente, é paraplégico e não necessita de cadeira de rodas, embora a usasse algumas vezes 

porque dizia ser cansativo andar de muletas. 
41 O judô não era uma das modalidades de alto rendimento, na Andef ele fazia parte de um projeto em parceria 

com a Petrobras com fins recreativos. 
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O movimento que Beatriz fez para trazer pessoas para o esporte, me sugere dimensões 

daquilo que Rogério diz que ela representa. Assim, surge a seguinte questão: como essa agencia 

de Beatriz promove não só o agrupamento, mas as especificidades da sociabilidade tal como 

vivenciada em seu time? 

Beatriz postou uma foto dela com André segurando a medalha de prata que conquistou 

no mundial na China. Legenda: Sempre acreditei que você chegaria onde chegou. Parabéns. 

Beatriz postou uma foto dela com Cláudio e Édson na ocasião da medalha de prata no 

campeonato de pares e equipes. Legenda: Obrigada mais uma vez. A minha equipe me enchendo 

de orgulho. Beijos. 

Mariana, mãe do André, postou foto da técnica e o filho segurando a medalha do 

Parapan-Americano realizado em Montreal (CA) com a seguinte legenda: Beatriz e seu atleta 

André comemoram mais uma vitória. Sentindo-se orgulhosa. 

Édson postou uma foto dele com a Beatriz, o Cláudio, o troféu e a medalha no 

campeonato de pares e equipes. Legenda: Isso é fruto do seu trabalho. Parabéns, professora 

Beatriz. 

 Beatriz sempre acreditou onde André chegaria, por isso investiu em seu treinamento em 

todos esses anos. Dessa mesma forma, ela demonstrou o seu orgulho para com Cláudio e Édson. 

Mariana, sentia-se orgulhosa do filho e traz Beatriz para seu discurso, pois ela quem auxilia 

André em seu desenvolvimento como atleta. Édson, assim como Rogério, dedicou a Beatriz 

congratulações por fazer parte de sua vitória, sendo isto fruto do seu trabalho. 

Os discursos apresentados acima em forma de postagem podem ser interpretados como 

uma forma de demonstração pública de afeto, fazendo circular, para além do cotidianos nas 

quadras, um tipo de sociabilidade que remete a um ambiente de respeito e orgulho mútuo dessas 

pessoas para com a técnica e da técnica para com essas pessoas. 

Mariana postou uma foto junto com o filho e ele segurando a medalha. 

legenda: Eu, ele e a medalha… #muitoorgulhosadomeufilho #amorquenãosemede 

#gratidãosempre 

Mariana postou um conjunto de fotos do Lucas no campeonato na China. 

legenda: Como não me emocionar… #medalhadeprata #campeões #mundial #china 

#bochaparalímpica 

André postou uma foto segurando a medalha do Parapan de Toronto com os pais. 

Legenda: #família #amorqñsemede obrigada pela dedicação e apoio #tamojunto o trabalho ñ 

para. Vamo q vamo! 
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Vitor postou uma foto do troféu e medalha de prata do campeonato de pares e equipes. 

Legenda: Eles saíram daqui com um propósito. E voltaram com ele cumprido. Parabéns pai e 

Cláudio vcs merecem. 

Édson “compartilhou” a foto que o filho, Vitor, havia postado com o troféu e medalha. 

Legenda: oooooooobrigado meu filho, essa conquista é pela nossa família. 

Esse recorte trata de discursos que estão relacionados com a família, que é uma 

dimensão da vida dos atletas que adentra o ambiente do esporte e a partir deles é formada uma 

sociabilidade que não se concentra somente entre aqueles que formam o núcleo esportivo. Com 

isso, passo para a segunda parte do texto que trata dos discursos emocionais familiares na 

constituição da sociabilidade. 

O arranjo cotidiano dos treinos serve de direcionamento para pensar como se dá a 

dinâmica da sociabilidade. A ordem do dia era basicamente a mesma, salvo alguma 

eventualidade: duas horas de treino, intervalo para o lanche e mais duas horas de treino. 

Enquanto os atletas treinavam, era possível visualizar um pequeno grupo formado no canto da 

quadra onde mães, pais, maridos, filhos, avós e amigos se faziam presente, não necessariamente 

todos estes no mesmo dia, nem mesmo o tempo inteiro do treino. Não se formam num grupo 

estático, essas pessoas transitam pela quadra ou mesmo por outras áreas da Andef.  A presença 

desses “outros” se dava por vários motivos, o principal era o de auxiliar tanto na locomoção – 

no ir e vir de suas casas e toda logística que isso implica42 –, quanto nas demandas do jogo – o 

recolhimento das bolinhas ao final das “parciais” é uma demanda geral, porém, dependendo da 

classe, há algumas especificidades. Busquei explicar, no capítulo anterior, as patologias e como 

elas são categorizadas e distribuídas em classes. Para lembrar, os acompanhantes dos BC1 e 

BC3 acabam desenvolvendo uma relação mais próxima do jogo porque eles precisam auxiliar 

seus atletas diretamente, tanto nos treinos, quanto nos campeonatos. Esses acompanhantes, na 

verdade, pareciam assumir uma extensão do corpo desses atletas. E essas especificidades fazem 

com que estes acompanhantes não se integrem ao grupo dos “outros” porque precisam treinar 

junto ao atleta. Isso não significa, porém, que não existia algum tipo de sociabilidade entre essas 

pessoas. 

 Os pais de André sempre me pareceram grandes incentivadores do filho. Mariana e 

Fábio estavam sempre presentes em todos os treinos e também nos campeonatos, caso fosse 

possível. Fábio era alguém que dava muito suporte ao grupo, nas viagens que participei ele 

sempre estava pronto para ajudar nas coisas que era requisitado, como por exemplo, subir malas 

                                                
42 E aqui se soma também a tarefa do auxílio que alguns precisam quando vão ao banheiro para fazerem a 

transferência da cadeira para o vaso ou então o para os cuidados relativos ao corpo. 



62 
 

e cadeiras de rodas nos ônibus, auxiliar o motorista no trajeto até o local do campeonato e outras 

coisas como essas que surgiam. Quando Mariana fala das suas emoções, do seu orgulho, do seu 

amor pelo filho e André, por sua vez, agradece aos pais, nesse contexto, entendo que o esporte 

tal como vivenciado ali propiciava um reforço dos laços familiares. 

No caso de Édson, quem demarca essa presença é o Vitor, seu filho. No início do 

trabalho de campo ele acompanhava o pai com maior frequência nos treinamentos, seus projetos 

pessoais o afastaram desse convívio cotidiano, porém ele acompanhou Édson nos dois 

campeonatos que fomos. Era interessante o fato de Édson no momento do recebimento da 

medalha ir para o pódio levado pelo filho e, ao recebê-la, a colocava no pescoço de Vitor para, 

então, tirarem alguma foto. Quando Édson fala que “essa conquista é pela nossa família”, a 

cena dele passando a medalha para o filho passa a ter, para mim, esse sentido. Aqui, de igual 

modo com o caso acima, é possível entender o reforço dos laços familiares.  

Acredito que o modo como essas reafirmações de laços acontecia se deve ao fato do 

ambiente criado por meio da atividade esportiva propiciar a presença dos familiares. Assim, as 

famílias assumiam outros papéis importantes também dentro desse microespaço esportivo. 

Luciana postou uma foto com André, Cláudio, Édson, Rogério e Beatriz, todos com o 

uniforme da Andef na quadra onde foi disputado o regional. Sem legenda.  

Comentários: 

Joana: turma de talentos!!! 

Luciana: medalhistas de ouro 

Édson: Joana e Luciana, vocês estarão no pódio com medalhas em breve, isso é questão de 

dedicação e treino. 

Luciana: Se Deus quiser. 

Joana: Eu creio nisso, Édson. 

Laura faz escreveu o seguinte texto em seu perfil: 

Aiii meu campeão André… só você pra me fazer chorar! Mais uma vez! kkkk 

Choro de emoção… de felicidade! 

É muito orgulho e admiração! 

Muita energia positiva pra ti e sua família iluminada e abençoada… Mariana e Fábio… 

Amo vocês do fundo do meu coração! 

Que Deus continue sempre os abençoando… bj bj bj 

Comentários: 

Marina: Obrigada sempre pelo carinho!!! Tenha certeza que é recíproco… beijos!!!! 

André: obrigado!!! ♡♡♡♡♡ 
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Laura compartilhou uma reportagem sobre André: “Atleta de Maricá, medalha de ouro 

no Parapan de Toronto, é homenageado na Andef”. 

Legenda: é muito orgulho! Aiiiii lá vai eu chorar de novo! Kkkkk 

Comentário: 

Mariana: kkkkk… para Laura, vai desidratar kkkkk… 

Luana postou uma foto de André em Toronto. 

Legenda: BRASIL É OURO, no Parapan de Toronto no Bocha! 

#orgulhoooo #parabénsandré #toronto2015 #hinotododia 

 Os discursos acima são das pessoas que fazem parte tanto do corpo de atletas do time 

de bocha, quanto de familiares que pertencem ao grupo mais amplo, esses discursos são 

dirigidos aos colegas de time – ou seja, entre os próprios atletas – e também de pessoas que não 

possuem relação de parentesco aos atletas, mas que estabelecem uma relação de amizade dentro 

do grupo.  

 Uma cena muito marcante para mim durante o trabalho de campo e muito representativa 

dessa amizade construída entre as pessoas que fazem parte desse grupo mais amplo e os atletas 

se deva no momento do intervalo dos treinos. Ricardo acompanhava sua esposa Joana em todos 

os treinos, ficava do lado de fora da quadra conversando com os demais acompanhantes 

enquanto Joana treinava. Nos intervalos para o lanche ele auxiliava Rodrigo a comer, pois este 

não podia fazer essa atividade sozinho devido redução de sua mobilidade. Ricardo era uma 

pessoa extremamente brincalhona e nesses momentos não era diferente. Em todo treino Rodrigo 

levava uma garrafa de chá mate e alguns biscoitos, Ricardo, além de o auxiliar, inventou a 

brincadeira de que o chá de Rodrigo seria um produto que o deixaria broxa. Em todo intervalo 

surgia a pergunta “e aí, Rodrigo, trouxe o seu broxante hoje?!” e o rapaz caía na gargalhada. 

Rodrigo poderia ter se esquivado dessa brincadeira levando outro tipo de bebida, para não ser 

“zoado” de broxa, mas preferiu dar outro sentido à fala de Ricardo, construindo e fortalecendo 

o laço de amizade através da brincadeira. 

 

 

3.3 RUMO AO RIO 2016  

 

 

Meu trabalho de campo junto com a bocha durou cerca de 13 meses, como dito. Durante 

esse período raras foram as vezes que meus interlocutores discorreram sobre o tema do 

“legado”, exceto quando demonstravam suas preocupações para com os investimentos no 
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esporte paralímpico. Esse tema sempre foi, então, fruto do medo de perderem suas conquistas 

durante esses anos todos, de ficarem sem seus treinamentos, suas viagens para os campeonatos, 

seus empregos conseguidos por meio do esporte, de suas vidas tal como a viviam naquele 

momento. As perguntas da Revista Vitória à Edênia foram oportunas para pensar como a 

categoria da “esperança” se relaciona com o tema do legado paralímpico, nesse caso específico, 

uma vez que Edênia já havia realizado várias outras conquistas, inclusive a de participar de 

paralimpíadas. Pensando nisso, elegi dois dos jogadores do time para entrevistar e analisar o 

que surgiria em suas falas e quais categorias eles mobilizariam para discorrer sobre o tema. 

Édson e André foram escolhidos por terem feito parte da Seleção Brasileira43. Entrevistei a 

Beatriz por sua experiência no treinamento desses dois atletas.  

 As entrevistas aconteceram alguns meses após o fechamento do campo. Liguei para cada 

um deles a fim de verificar suas disponibilidades para participar desse momento do meu 

trabalho, todos eles foram muito solícitos, como de costume, e pedi para que escolhessem uma 

data e local que pudéssemos nos encontrar. 

 André foi convocado para o campeonato mundial na China e estava em treinamento 

intensivo para a viagem, marcamos a entrevista numa manhã de terça-feira na Andef, onde 

estaria treinando. Revivi alguns momentos costumeiros do convívio de campo, como o de catar 

bolinhas, tentar algumas jogadas, brincadeiras e risadas, os assuntos eram variados. Beatriz, 

Cláudio e Fábio estavam também lá. André e eu nos retiramos para uma das salas próximas à 

quadra da bocha para a entrevista que foi gravada e aqui eu transcrevo: 

  

Eu: Queria saber, André, o que você pensa sobre o Rio 2016. 
André: É um orgulho muito grande pra mim e eu falo com … né?! Todo atleta 

quer disputar em casa e vai ser uma pressão grande por resultado, mas, muito 

bom… E a gente está, a bocha está, num caminho muito bom. Hoje, a seleção 

que for pra paralimpíada vai muito forte e, assim, eu arrisco dizer que a gente 

vai pra ficar entre os três [primeiros colocados]. Em equipe eu sei que a gente 

fica entre os três, com certeza, seja lá quem for [convocado para a 

paralimpíada]. O Brasil está muito focado para esse ano, tomara que eu vá, 

porque eu estou fazendo todo um trabalho para que isso aconteça.  
Eu: Como você vê o legado paralímpico do Rio 2016? O que o Rio 2016 pode 

deixar de legado? 
André: A gente espera que fique essas adaptações dos lugares. Que as pessoas 

realmente se conscientizem a partir de agora, porque no Brasil é muito 

complicada a questão da acessibilidade, mas eu realmente espero que a partir 

de agora vejam com outros olhos, vejam que a gente ainda precisa melhorar 

muito, mas que agora tenha essa visão que a gente precisa fazer essas 

adaptações e muitas outras coisas pra as pessoas com deficiência saírem de 

                                                
43 Há uma terceira atleta que participou de jogos como parte da seleção Brasileira, no entanto, por morar mais 

distante de Niterói, não consegui entrevistá-la. 
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casa, pra elas terem essa oportunidade que eu tenho hoje… de viajar, conhecer 

outros lugares porque muita gente não tem essa condição.  
 

 Édson e eu combinamos de nos encontrar no Campo de São Bento, um parque no meio 

do bairro de Icaraí, em Niterói. Édson trabalha ali por perto, no Complexo Esportivo Caio 

Martins, emprego que conseguiu por ser atleta paralímpico. Uma colega de trabalho o auxiliou 

na chegada com a locomoção da cadeira e eu o levei de volta, rememorando as inúmeras vezes 

que auxiliei alguns deles durante o meu trabalho. Transcrevi a parte da entrevista que diz 

respeito ao que aqui analiso. 

 

Eu: Eu queria saber o que você pensa sobre os Jogos Paralímpicos que vão 

acontecer no Rio em 2016, o que você pensa que os Jogos trazem para o Brasil, 

para as pessoas com deficiência, e para sua modalidade paralímpica no sentido 

de um legado paralímpico. 
Édson: É, interessante. Infelizmente, as nossas experiências com a gestão 

pública, com relação ao legado que fica de uma competição esportiva dentro do 

nosso Brasil, não é das melhores. A gente teve oportunidade de sediar o 

“Parapan”, que foi aqui no Rio também, e falaram muito do legado, daquilo que 

ficaria para que a comunidade, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro pudesse 

estar usufruindo, principalmente a sociedade do meio esportivo, e nada disso 

foi efetivado. A maioria dos complexos que gastaram uma fortuna para que 

pudessem [ser posteriormente] utilizados pela nossa comunidade não surtiu 

efeito, porque, como a gente bem sabe, a maioria dos complexos ficaram 

abandonados, porque o governo achou que os custos pra manter esses prédios, 

esses complexos esportivos funcionando ficaria muito elevado, então, a maioria 

deles foram desativados, outro reformados  e tudo pra gerar um círculo vicioso 

onde se reforma aquilo que não precisa e quando precisa foi por descasos deles 

mesmos que deixaram com que a erosão acabasse com o material.  
Por outro lado, a visibilidade para nossa sociedade e da mídia em cima das 

coisas que precisam melhorar a nível de acessibilidade acaba facilitando um 

processo temporário. Onde os ônibus são obrigados a andarem com seus 

elevadores bons, onde os ônibus são obrigados a instalarem o sistema de ar-

condicionado, aonde a gente vê que melhorou um pouco, avançou-se um pouco 

a nível de acesso às calçadas e acesso às rampas, então a educação das pessoas 

começam a se apurar um pouco mais - educação que eu digo é o respeito das 

pessoas, pela condição do outro, de respeitar a diferença, de um ter uma 

deficiência e o outro não e a gente acabar se aceitando enquanto sociedade. E 

eu, particularmente, acho que mais uma vez será um banho de água fria na 

sociedade, principalmente no meio esportivo. Eu não acredito que vá continuar 

tendo investimento no esporte pós-olimpíadas porque eles estão gastando 

demais. A gente vê que o Estado e os Municípios alegam que não têm dinheiro 

pra Educação, não têm dinheiro pra saúde, mas as obras das Olimpíadas, que 

50 ou 60% delas estão sendo bancadas por recursos públicos, elas não param. 

Então, infelizmente, a sociedade está pagando um preço para que possa criar 

uma maquiagem pra apresentar pro mundo. 
 
Eu: Então você não vê nenhum legado positivo que possa ficar para o esporte 

em si, para as pessoas que se inserem nele, como você e tantos outros? 
Édson: A visibilidade em relação às pessoas e estimular as pessoas a praticarem 

o esporte, isso é fantástico, mas se a gente for parar friamente pra poder analisar, 
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o que constrói uma sociedade esportiva são os clubes, são as associações e isso 

já funciona do dia-a-dia, independente da Olimpíada isso funciona. A 

visibilidade na televisão, de ver uma pessoas com deficiência praticando um 

esporte, ajuda?! Sim. Mas, por outro lado também, mostra-se um mundo muito 

fantasioso, porque você traz aquela pessoa com deficiência pro esporte, através 

da visão de uma mídia, que é uma visão um pouco distorcida, porque a pessoa 

com deficiência sai de dentro de casa pra praticar um esporte achando que tudo 

são flores, que você só vai encontrar o melhor. Por que?! Porque vê que na 

televisão mostra um diferencial - vamos colocar dessa forma -, mas quando 

você cai dentro dos clubes, quando você sai da sua cidade - eu que venho de 

Cachoeiras de Macacu, que é uma cidade rural - pra cair dentro dos ônibus, 

você vê que a realidade não é essa, você vê que os órgãos públicos não estão 

preocupados em fiscalizar. Então, é interessante? Dá visibilidade? Sim! Mas 

essa visibilidade tem que ser feita, ela tem que ser dada aos clubes, às bases 

porque todas as seleções das modalidades Olímpicas e Paralímpicas que vão 

disputar as Olimpíadas no Rio, elas são formadas por atletas criados nas bases 

e as bases continuam independente das grandes competições, elas continuam 

independente do apoio público, dos órgãos públicos dão a elas, por quê? Porque 

a gente precisa sobreviver, a gente precisa lutar todos os dias para a existência 

do para-desporto, então, eu não acho, sinceramente, que faça muita diferença. 

Se esse dinheiro fosse investido na forma a dar uma estrutura melhor aos clubes, 

às associações para lidar com as pessoas com deficiência, automaticamente a 

procura por tratamento de saúde nas redes públicas também diminuiriam 

porque a qualidade de vida melhoraria, automaticamente, a saúde estaria 

melhor e a procura por atendimento psicológico, por atendimento médico e de 

fisioterapia ela seria um pouco minimizada porque você praticando um esporte, 

você está cuidando do seu corpo, de sua mente, então estaria melhorando sua 

qualidade de vida de uma forma muito maior e muito melhor… o que aconteceu 

comigo [risos]. 
 

 Beatriz escolheu ser entrevistada também nas instalações da Andef no mesmo dia de 

André, já que estaria lá para o treinamento dele. Conversamos sobre vários outros assuntos, 

mas aqui transcrevo apenas sua fala sobre o tema do “legado”. 

 

Eu: O que você pensa que o Rio 2016 pode deixar pro esporte e para os seus 

atletas enquanto legado? 
Beatriz: A paralimpíada será um ápice pra galera porque todo mundo, mesmo 

quem não está na seleção, vai lá pra assistir. É um evento muito grande, é uma 

coisa imensa, acredito que vá deixar muita coisa legal. Penso que o esporte não 

terá a mesma intensidade de hoje, é o que eu acho, mas vai continuar, ele não 

vai acabar. Esse ano vai ser no Brasil, mas vai existir nos outros anos, então a 

coisa não vai parar. Eu acredito que vai criar uma perspectiva para os que não 

estarão na seleção. Eu tenho atletas de 15, 16 anos aqui que hoje não têm 

condições de estar na seleção esse ano, mas que nos outros anos eles terão 

condições de estarem também participando, os que estão hoje, amanhã, de 

repente, pode não estar. A gente tem que preparar todo mundo pra isso. Acredito 

que eles não podem parar, não devam parar [os investimentos no esporte 

paralímpico] porque a coisa [as competições] continua… é uma roda que está 

sempre girando: hoje é o André, amanhã o André pode continuar, mas aí entra 

o Natan também - que hoje é uma criança, mas amanhã será um adulto. Pra 

mim, é então, um evento que deixará a perspectiva de [novas pessoas] estarem 

na seleção, é um olhar que quem está de fora vendo, cria aquela vontade do 
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amanhã estar numa seleção. Vai deixar muita expectativa, muita vontade de 

querer praticar o esporte.  
 

Desde a entrevista com Edênia o tema do “legado” aparece com um sentido não tão 

usual. Luiz Fernando Rojo (2015) aponta que este tema não possui uma única forma de 

conceituação e que através das análises etnográficas podemos verificar como as pessoas do 

meio esportivo constroem suas interpretações sobre o legado. Dessa forma, a ideia de “legado 

imaterial” surge em seu texto como uma alternativa àquela ideia usual, que tem mais a ver com 

obras faraônicas e a melhoria imediata dos índices sociais. É possível pensar as falas acima 

nesses termos e, quando comparadas entre si, é possível pensá-las também a partir de encontro 

e desencontro; consenso e contrassenso. O importante, no entanto, é fazer uma reflexão que 

parta do lugar de fala de cada um, verificando qual ou quais as ideias de “legado” estão surgindo 

nessas falas. 

À época da entrevista, André vivia a expectativa de ser convocado para o Rio 201644 e 

em sua fala pensar este evento é pensar em seus projetos pessoais, afinal, “todo atleta quer 

disputar em casa”, inclusive ele. Suas expectativas para o megaevento são as melhores 

possíveis, tanto para a sua modalidade, quanto para a delegação brasileira. Sua fala sobre o 

legado caminha em algumas direções: as adaptações de acessibilidade da cidade para o evento 

e a visibilidade sobre as melhorias para trazer conscientização e, assim, outras melhorias e 

outros investimentos que impulsionam a qualidade de vida de outras pessoas com deficiência 

que venham se achegar ao esporte, assim como aconteceu com ele. Sua fala, em alguma media, 

corrobora com a análise de Rojo (ib:2015) na qual percebe, dentro de seu contexto de análise, 

que a visibilidade que o para-desporto agora recebe pode servir de ponto de partida para 

melhorias futuras. 

Em contrapartida, a fala de Édson possui um viés “político-crítico”, ela incide sobre 

problemas que ele denomina de “círculo vicioso” de construções e reformas desnecessárias na 

cidade gerando um gasto errôneo do dinheiro público. Sua visão sobre o legado aponta para 

alguns sinais de avanços e melhorias para as pessoas com deficiência, porém, somente na 

medida que estes são temporários e servem para construir um imaginário fantasioso, mediado 

pela mídia, nas pessoas que estão longe do meio esportivo. Segundo ele, esta fantasia é perigosa 

para aqueles que sentem vontade de adentrar no mundo paralímpico porque “nem tudo são 

flores”. Para Édson, a real saída desse mundo de fantasias é através do investimento adequado 

                                                
44 Durante a elaboração desta monografia, tal expectativa tornou-se realidade. André foi convocado pelo técnico 

da Seleção Brasileira para compor o quadro de atletas nos Jogos Paralímpicos. 
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aos clubes - que são quem verdadeiramente formam o para-desporto brasileiro - para 

melhorarem a qualidade de vida das pessoas com deficiência abarcando todas as esferas de suas 

vidas: tanto da saúde física, mental e a integração social por meio do esporte, assim como 

aconteceu com ele. 

A fala de Beatriz evidencia sua visão enquanto técnica, a dúvida quanto aos 

investimentos nos esportes também surge, mas ela acredita que a abertura de novos ciclos de 

megaeventos em outros países alimentará algum investimento, mesmo que em menor escala. 

Seu principal ponto, porém, é em relação aos seus atletas mais novos que desenvolverão maior 

vontade e perspectiva em relação ao esporte. 

Através dessas três perspectivas podemos visualizar que as direções que o tema sobre o 

legado paralímpico podem tomar não é unívoca, mas variada e isso enriquece a ideia que temos 

sobre o “legado”, pluralizando-a cada vez mais. Ainda assim, nessas falas, há também uma 

síntese que, embora atravessada de alguns percalços, se desenrola por meio da visibilidade que 

o esporte paralímpico e as pessoas que o constroem cotidianamente recebem enquanto 

caminham rumo ao Rio 2016.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer desse trabalho tentei demonstrar da melhor maneira possível o percurso 

etnográfico, seus problemas e consequentes reelaborações, construção de objeto e questões e 

produzir um texto que correspondesse da maneira mais fiel às experiências vividas por mim 

junto aos meus interlocutores. Procurei também traduzir tudo, ou quase tudo, o que me foi 

ensinado como sendo o ofício do antropólogo, cuja sintetização podemos encontrar no célebre 

trabalho de Roberto Cardoso de Oliveira (2006). Assim como proposto por ele, essa jornada 

teve início no “olhar” que consistiu em sua domesticação teórica, tornando-o mais sensível para 

o posterior encontro com os sujeitos da pesquisa e isso se deu essencialmente dentro do espaço 

universitário. Passou pelo “ouvir”, no qual precisei trabalhar para fundir os dois (ou mais) 

horizontes presentes em cena, o do pesquisador e o do pesquisado. Assim, com a abertura de 

um diálogo, conseguimos construir uma relação que me permitiu a aprendizagem do que foi 

aqui exposto, no qual minhas interpretações são evidentes, no entanto elas são baseadas, 

sobretudo, nos discursos dos meus interlocutores. Por fim, tudo isso culminou no escrever, onde 

tive que articular a experiência vivida no campo e as teorias estudadas na universidade para a 

elaboração dessa monografia. 

 Procurei apresentar os elementos constitutivos do “corpo atlético” do jogador de bocha, 

que passa pela “palavra”, diagnóstico e classificação, em resumo pelo saber biomédico; pelos 

“objetos”, ou seja, por uma cultura material específica entre os jogadores de bocha, que consiste 

em cadeiras, bolas, calha e calheiros e por outros “corpos”, também enquanto cultura material, 

que é o caso dos staffs (BC1) e calheiros (BC4).  

 A sociabilidade também foi tema da exposição a cima e busquei expor as especificidades 

na sociabilidade entre os dois grupos, o time e os demais, que juntos formavam o grupo da 

bocha paralímpica na Andef. Demostrei também como a questão do “legado” paralímpico era 

tratada por eles e identifiquei os múltiplos sentidos atribuídos a essa categoria.     

 Aprendi, junto aos professores e as tantas leituras, que uma etnografia é o produto de 

um único olhar, o olhar do próprio pesquisador. Por isso entendo que há uma gama de 

possibilidades e perspectivas para encarar um mesmo “objeto” de estudo. Dessa forma, entendo 

também que elegi, esbocei, construí, recortei, colei este trabalho da maneira que me pareceu 

mais condizente com minhas experiências, com aquilo que aprendi e o que me “saltou aos 

olhos”. Espero que esse trabalho não seja um ponto final, mas o de partida para tantas outras 

discussões possíveis, motivando os colegas a fazerem novas pesquisas com o Jogo de Bocha, 

que a cada dia ganha mais adeptos em solo brasileiro. 



70 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABU-LUGHOD, Lila e LUTZ, Catherine. Introduction: emotion, discourse, and the politics  

of everyday life. In LUTZ, Catherine & ABU-LUGHOD, Lila (ed.) Language and the politics 

of emotion. New York: Cambridge University Press, 1990. 

 

ABU-LUGHOD, Lila. Shifting politics in Bedouin love poetry. In LUTZ, Catherine & ABU-

LUGHOD, Lila (ed.) Language and the politics of emotion. New York: Cambridge University 

Press, 1990.  

 

ARAÚJO, Mônica da Silva. O corpo atlético da pessoa com deficiência: uma etnografia sobre 

corporalidade, emoção e sociabilidade entre nadadores paraolímpicos. Tese de Doutorado. 

PPGAS/MN/UFRJ. Rio de Janeiro, 2011. 

 

BENFICA, Dalilla Tâmara. Esporte paralímpico: analisando suas contribuições nas 

(re)significações do atleta com deficiência. Dissertação de Mestrado. PPGEF/UFV. Minas 

Gerais, 2012. 
 

CAMPEÃO, Márcia da Silva. Bocha paraolímpica: manual de orientação para professores de 

educação física. Brasília: Comitê Paraolímpico Brasileiro, 2006. 

 

________________________. Bocha paraolímpica: manual de orientação para professores de 

educação física – 2ª edição. Brasília: Comitê Paraolímpico Brasileiro, 2009. 

 

CLARK, Candace. Misery and Company: sympathy in everyday life. Chicago: The University 

of Chicago Press, 1997. 

 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever. In: O 

trabalho do antropólogo. Brasília: Paralelo 15; São Paulo: Editora Unesp, 2006. 

 

DA MATTA, Roberto. O ofício de etnólogo ou como obter o Anthropological Blues. Boletim 

do Museu Nacional, nº27. Rio de Janeiro: abril, 1978. 

 

FREMLIN, Peter Torres. Corporalidade de chumbados: uma etnografia de pessoas com 

deficiências físicas no Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado. PPGAS/MN/UFRJ. Rio de 

Janeiro, 2011. 

 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

 

GOFFMAN, Erving. Estigma. Notas sobre a manipulação de uma identidade deteriorada. Rio 

de Janeiro: LTC, 1988. 

 

MAGNANI, J. Guilherme. De perto e de Dentro: notas para uma etnografia urbana. Rev. bras. 

Ci. Soc., vol.17, nº 49. São Paulo: junho, 2002. 

 

MALINOWSKI, B. Os Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da 

aventura dos nativos nos Arquipélagos da Nova Guiné melanésia. São Paulo: Abril Cultural, 

1984. 



71 
 

 

MAUSS, Marcel. As técnicas do corpo. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify: 

2003. 

 

______________. Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a noção de “eu”. In: 

Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify: 2003. 

 

MENEZES, Rachel A. Notas Sobre a “Experiência de Quase-Morte”. In: COELHO, Maria 

Claudia; REZENDE, Claudia Barcellos (org.) Cultura e Sentimentos: ensaios em antropologia 

das emoções. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011. 

 

SCHUCH, Patrice, STEFFEN, Mirian e PETERS, Roberta (org.). Experiências, dilemas e 

desafios do fazer etnográfico contemporâneo. Porto Alegre: Ed. Da UFRGS, 2010. 

 

SHAKESPEARE, Tom e WATSON, Nicholas. The social model of disability: an outdated 

ideology? This article appeared in the Journal ‘Research in Social Science and Disability’ 

Volume 2, pp. 9-28 (2002). 

 

ROJO, Luiz Fernando. De perto e de dentro do esporte paralímpico: um “legado” dos 

megaeventos esportivos no Brasil. Apresentação em congresso: ALA, 2015.  

 

__________________. A classificação funcional no processo de construção de identidades 

entre atletas de esportes adaptados. Revista Teoria e Cultura, UFJF v.11 n.3 abril. 2017 ISSN 

2318-101. 

 

SOUZA, Orlando N. Construção de identidades entre jovens com deficiência no esporte 

adaptado. Trabalho de Conclusão de Curso. ICHF/UFF. Niterói, 2017. 

 

WARNIER, Jean-Pierre. Retour à Marcel Mauss. In: Construire la culture matérielle, Paris: 

Presses Universitaires de France, 1999. 

 

WHYTE, William Foote. Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre e 

degradada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

 

Revista 

 

VITÓRIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. 2013, nº 35, p. 

8-12. 

 


